
Beste mensen,

Met zicht op versoepelingen hierbij een update van de ontwikkelingen zo aan het 
begin van het zomerseizoen 2021. Ze zijn er allemaal opgericht Bronckhorst en 
daarmee Vorden onder de aandacht te brengen, mensen te verleiden naar onze re-
gio te komen, ze daar gastvrij te ontvangen en een leuke tijd te geven. 
De zomer 2020 was voor Vorden een drukke periode. Het aantal bezoekers van de 
VVV was flink groter dan in andere jaren. Voor 2021 verwachten we niet anders, 
aangezien veel mensen opnieuw in Nederland op vakantie zullen gaan. In deze 
nieuwsbrief de laatste ontwikkelingen die we zo kernachtig mogelijk zullen beschrij-
ven.

Grieto Zeeman
voorzitter
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De nieuwe toeristische campagne van Bronckhorst

Vorig jaar heeft de Ge-
meente Bronckhorst in 
overleg met de toeristi-
sche platforms en enkele 
toeristische ondernemers 
een visie op toerisme en 
recreatie ontwikkeld. Als 
uitwerking hiervan is nu 
een campagne ontwikkeld 
om Bronckhorst met een 
duidelijk profiel op de 
kaart te zetten bij toeris-
ten.  

De campagne is gemaakt 
door de Feestfabriek die in 
hun coronapauze deze op-
dracht enthousiast en des-
kundig heeft opgepakt. De 
kern is Bronckhorst als de 
kastelen en landgoederen-
regio.
Met deze campagne pre-
senteren we ons voor het 
eerst als Bronckhorst aan 
de toeristen. 

De campagne staat bol van 
de creatieve ideeën en 
biedt ondernemers de gele-
genheid in te haken.

De Feestfabriek werkt aan 
de lancering van de cam-
pagne. Deze week  zal het 
worden gepresenteerd met 
speciale informatie voor 
ondernemers. Verder mo-
gen we er nog niets over 
zeggen.

VVV Vorden zoekt nieuwe voorzitter

Om tot een meer even-
wichtige taakverdeling te 
komen zoekt het bestuur 
van de VVV Vorden een 
voorzitter die de organi-
satie kan vertegenwoor-
digen en leiding geven 
aan de organisatie.
De huidige voorzitter, 
Grieto Zeeman zal zich 
dan helemaal gaan rich-
ten op communicatie en 
productontwikkeling.
Hiernaast de advertentie 
zoals geplaatst in Con-
tact. 
Als je mensen kent die 
interesse zouden kunnen 
hebben voor deze vaca-
ture, stellen we het op 
prijs als je hen op deze 
mogelijkheid wijst.

Wie treedt in de voetsporen van de
baronnen die de VVV Vorden meer dan

100 jaar geleden hebben opgericht?
 

VOORZITTER  VVV Vorden

  Meer informatie bij de huidige 
  voorzitter Grieto Zeeman 
  06-25097446
  secretariaat@vorden.nl



Gevel VVV-winkel krijgt VVV-uitstraling

VVV-winkel weer open

Harmonicaboekje met feiten over de kastelen verkrijgbaar

Het heeft even geduurd, 
maar nu is het zover: de 
gevel van de winkel krijgt 
een VVV-uitstraling. De 
herkenbaarheid zal daar-
door toenemen en de 
verwarring die er af en toe 
is over waar de fietsen-
maker en waar de VVV zit, 
zal dan tot het verleden 
behoren. Begin mei zal dit 
worden aangebracht.

De winkel gaat per 7 mei 
weer open. Eerst alleen 
de vrijdag en de zaterdag. 
Als alle medewerkers ge-
vaccineerd zijn, in juni, 
gaan we weer volledig 
open.

In een harmonicaboekje 
worden de belangrijkste 
feiten over de 8 Vordense 
kastelen op een rij gezet. 
Bij opening van de winkel 
op 7 mei verkrijgbaar.



Mededeling penningmeester

Nieuwe regiocoördinator

FINANCIEEL GEZOND

Met de afronding van het 
jaar 2020 kunnen we zeg-
gen dat de VVV Vorden 
financieel gezond is. Wel-
iswaar is het eigen ver-
mogen en de ruimte voor 
investeringen nog be-
perkt. Maar dat is voor 
een organisatie die pas 2 
jaar bestaat niet onge-
woon. Het realiseren van 
het gastvrijheidspunt 
moeten we dan ook nog 
even sparen.

Voor Bronckhorst hebben 
de gemeente en Achter-
hoek Toerisme een nieu-
we regiocoördinator aan-
gesteld: Jolanda Kolde-
wey.

Zij coördineert initiatieven 
en activiteiten, zorgt voor 
afstemming tussen de 5 
toeristische platforms, de 
gemeente Bronckhorst en 
Achterhoek Toerisme. 
Daarnaast begeleidt zij de 
uitwerking van de nieuwe 
visie op toerisme en recrea-
tie in concrete activiteiten 
zoals de campagne Tot 
Slot!

Haar motto: ‘Samen de toe-
rist zo goed mogelijk bedie-
nen’.

De gemeente bezig met het 
aantrekken van een be-
leidsmedewerker Toerisme, 
Recreatie en Economie.

€
JAARLIJKSE BIJDRAGE

Vanwege de coronacrisis 
hebben we even gewacht 
met het uitdoen van het 
verzoek om de jaarlijkse 
bijdrage. We verwachten 
dat het dit jaar te doen in 
de loop van juni.


