
Beste mensen,

In dit vreemde jaar hebben we als VVV Vorden niet stilgezeten. In de 
zomerperiode was het enorm druk en hebben we meer bezoekers in de winkel 
gehad dan voorgaande jaren. Tijdens de gedeeltelijke lock-downs in het 
voorjaar en najaar hebben we de tijd benut om een aantal zaken op orde te 
brengen. We hebben een reeks van nieuwe producten voor toeristen 
gemaakt. Daarover in deze nieuwsbrief meer. De oude computers die eigenlijk 
al langere tijd niet meer goed functioneerden hebben we vervangen door 
nieuwe en nu werken we in de cloud. 

Over 2021 hebben we, ondanks de buitengewone situatie, een goed gevoel! 
Hopelijk speelt Corona ons niet meer zoveel parten. Dit jaar hebben we in 
Vorden en de hele Achterhoek veel bezoekers uit eigen land mogen 
ontvangen. Voor veel van hen was dit een uiterst plezierige kennismaking met 
dit mooie deel van het land. Naar verwachting zullen ze komende jaren 
terugkomen en Vorden en de Achterhoek promoten in hun omgeving. Over 
promoten gesproken: wekelijks steken ‘de Meilandjes’ de loftrompet over de 
Achterhoek. Goede reclame.

Wij als VVV Vorden zijn er klaar voor.

Grieto Zeeman
voorzitter
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Brochure ‘8 kastelentocht’ 

Deze brochure is aan het 
begin van het project gemaakt 
en heeft inmiddels zijn tweede 
druk beleefd. Het bevat de 
authentieke route van de 8 
kastelentocht.

Nieuwe producten 8 kastelentocht -in het kader van het Leaderproject

Infozuil in de VVV winkel 

Deze informatiezuil staat in de 
VVV-winkel en vertelt over 
hoe de kastelen in de loop der 
eeuwen zijn veranderd van 
een versterkt gebouw tot wat 
je nu ziet. Dit stukje historisch 
perspectief maakt dat je een 
beter beeld krijgt van de 
Vordense kastelen nu.

Infozuil in Kasteel Hackfort 

De andere zuil staat in het 
souterrain van Kasteel 
Hackfort en vertelt hoe het 
leenstelsel werkte (van wie 
was nou eigenlijk een 
kasteel?) Natuurmonumenten 
zal via haar website bekend 
maken wanneer het 
souterrain geopend is. 

Harmonicaboekje 

In een harmonicaboekje 
worden de belangrijkste 
kerngegevens van de 8 
Vordense kastelen op een rij 
gezet. Binnenkort zal dit 
boekje in de VVV-winkel te 
koop zijn.

 

App Vorden vertelt

Voor elk kasteel wordt aan  
de hand van één of enkele 
personen een verhaal vertelt 
over dat kasteel. Het zijn 
geanimeerde filmpjes die  
zijn ingesproken door onze 
Vordense troubadour Gery 
Groot Zwaaftink. De app is 
gratis te downloaden vanuit 
de appstore en de playstore. 

De oudste bewegwijzerde 
fietstocht van Nederland, 
de 8 kastelentocht in 
Vorden, is omlijst met een 
vijftal nieuwe producten 
om de kastelen en 
landgoederen rondom 
Vorden meer en beter 
beleefbaar te maken. 
Het Leaderproject is 
mogelijk gemaakt met 
geld van de Europese 
Unie en de Gemeente 
Bronckhorst.  



Nieuwe dorpsgids Vorden gereed

De 3de editie van de dorpsgids Vorden is klaar. 
We zijn blij dat aan deze editie weer meer 
ondernemers meewerken dan de vorige keer. 
Met de dorpsgids zullen we buiten Vorden 
reclame maken voor ons dorp en alles wat daar 
te doen is. Het is nog wel de vraag of de 
vakantie- beurzen begin volgend jaar zullen 
doorgaan. Daarnaast zullen de bezoekers van 
Vorden met de gids goed geïnformeerd zijn over 
wat waar te halen en te doen is. Ook merken we 
dat de inwoners van Vorden de dorpsgids 
gebruiken als informatiebron. De medewerkers 
van de VVV zullen zoals u gewend bent bij de 
ondernemers langs gaan om te zorgen dat de 
voorraad dorpsgidsen op peil blijft.

Nieuwe ansichtkaarten dorp Vorden

De medewerkers van de VVV gaven aan dat er behoefte is aan nieuwe ansichtkaarten van Vorden. In 
overleg met hen hebben we 2 kaarten samengesteld in de sfeer van ‘Groeten uit …’ Eén kaart gaat over het 
dorp en de omgeving. De andere heeft als thema de 8 kastelen.

Nieuwe ansichtkaarten van figuren uit app ‘Vorden vertelt’

De figuren uit de nieuwe app ‘Vorden vertelt’ zijn 
gebruikt om per kasteel een ansichtkaart te 
maken. De chique kaart is 15 x 15 cm en past in 
een enveloppe.
De kaarten zullen in de loop van december 
verkrijgbaar zijn in de VVV-winkel.



In het kader van het beleid om ons als Achterhoek 
wat meer te richten op Duitsland, is de 8 
kastelengids vertaalt in het Duits. De vormgeving 
van de Nederlandse versie is gehandhaafd. De 
vertaling is gemaakt door Reiner Hornig, een 
Nederlandssprekende Duitse tekstschrijver met 
een passie voor Vorden. Hij heeft de vertaling 
gemaakt en laten checken door een Duitse collega, 
dit alles op vrijwillige basis.
We verwachten dat deze Duitse versie in december 
beschikbaar zal zijn.

Duitse versie 8 kastelengids

Aangepaste openingstijden

De openingstijden van de VVV winkel zijn 
aangepast i.v.m. de Coronacrisis. Dit omdat een 
aantal medewerkers zich om begrijpelijke 
redenen nu niet veilig genoeg voelt om in de 
winkel diensten te draaien. 

De openingstijden zijn voorlopig:

10.00 uur - 14.00 uur van dinsdag t/m zaterdag

Uitwerking Beleidsvisie Recreatie en Toerisme Bronckhorst

INSTEMMING GEMEENTERAAD MET 
‘BELEIDSVISIE RECREATIE EN TOERISME’ 

Donderdag 4 juni heeft de gemeenteraad 
ingestemd met de nieuwe beleidsvisie R&T. Met de 
beleidsvisie Recreatie en Toerisme wordt richting 
gegeven aan de recreatie en toerisme voor de 
komende jaren. 
Bronckhorst wil zich gaan presenteren als dé 
Achterhoekse kastelen en landgoederenregio. Voor 
het beperken van de groei van de toeristische 
sector en het kiezen voor een primaire doelgroep, 
was geen steun. Wel was er steun voor het 
toevoegen van het vrijkomende budget (naar 
verwachting € 50.000) van de liquidatie van het 
Recreatieschap Achterhoek Liemers aan het budget 
voor Recreatie en Toerisme in de gemeente 
Bronckhorst. Dat maakt dat er een start kan worden 
gemaakt met de uitvoering van het nieuwe beleid.

BIJEENKOMST KLANKBORDGROEP 

Op 2 september kwam de klankbordgroep in de 
raadzaal bij elkaar. Het is de bedoeling dat deze 
groep, bestaande uit vertegenwoordigers van de 
gemeente, de toeristische platforms, enkele 
ondernemers, een vertegenwoordiger van de 
landgoedeigenaren en van Achterhoek toerisme de 
uitwerking van het beleid gaat begeleiden. 
Afgesproken is dat de leden terugkoppeling zoeken 
met hun achterban zodat ze namens hen kunnen 
spreken. 
Als eerste stap is De Feestfabriek gevraagd het 
toeristisch profiel verder uit te werken.
Omdat de inkomsten aan toeristenbelastingen door 
de Coronacrisis lager zijn, zullen extra bijdragen 
aan de activiteiten van de platforms voor 2020 
waarschijnlijk niet mogelijk zijn.

Verzoek penningmeester 

Van een aantal ondernemers is de bijdrage voor 
2020 nog niet binnen. Begrijpelijk omdat de 
Coronacrisis er bij een aantal behoorlijk heeft 
ingehakt. Toch willen we vragen, indien maar 
enigszins mogelijk, de jaarlijkse bijdrage aan de 
VVV te voldoen, zodat we als VVV Vorden onze 
activiteiten voor het gezamenlijk toeristisch 
belang, kunnen blijven uitvoeren. 


