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NIEUWE PLEK VOOR DE VVV VORDEN

VERHUIZING

Per 25 juni verhuist de VVV Vorden van de Kerkstraat naar de
Dorpsstraat 12 A, het voorste gedeelte van het pand van Fietswinkel
Profile Bleumink. Daarmee hebben we een mooie centrale locatie
gevonden die voor alle bezoekers gemakkelijk te vinden is. Mede
vanwege haar strategische ligging: langs de doorgang van de
parkeerplaats bij De Bleek naar het dorp.
Eén van de overwegingen voor de verhuizing was om de huurlasten te
drukken. De verhuizing is gepland van 21 juni tot en met 24 juni.
De locatie aan de Kerkstraat die we als VVV Vorden van de VVV
Bronckhorst (die dit jaar wordt
opgeheven) huren, wordt op 30 juni
overgedragen aan de verhuurder.
Met dank voor de afgelopen jaren.

GASTVRIJHEIDSPUNT

Foto: Voorbeeld VVV Kamperland
Eind van dit jaar/begin volgend jaar wordt de VVV winkel omgetoverd tot een
‘Gastvrijheidspunt’. Als VVV Vorden gaan we mee in de nieuwste ontwikkelingen om
onze gasten optimaal te informeren en inspireren. Achterhoek Toerisme heeft Patrick
Polie, de ontwikkelaar van deze nieuwe toeristische informatiepunten in Zeeland, naar
de Achterhoek gehaald om de VVV’s hier te helpen deze omslag te maken.
Het doel is de waardering van de gasten en de
belevingswaarde van de Achterhoek te vergroten.
Dit vanuit de gedachte dat goed geïnformeerde en
geïnspireerde gasten eerder terugkomen en
positiever over hun ervaringen vertellen, en zo
reclame maken voor onze regio.
Het is de bedoeling gasten te inspireren de
omgeving in te trekken en daar dingen te gaan
beleven: het landschap, de natuur, de kastelen, de
restaurants en overnachtingsgelegenheden. Het is
dus meer dan alleen informeren en de verkoop
van artikelen. In Zeeland zijn deze inspiratiepunten
en gastvrijheidspunten inmiddels een groot
succes.
Later meer hierover.

8 KASTELENTOCHT ONDER
LEIDING VAN EEN GIDS
Voor het zomerseizoen 2019
hebben we als VVV Vorden de
beschikking over 12 gidsen.
De 8 kastelentocht met gids is elke
week, van woensdag t/m vrijdag
vanaf 13.00 uur vanaf de VVV
Vorden. Aanmelden voor 12.00
uur, minimale deelname 4
personen.
Volwassenen € 8,Kinderen van 6 jaar en ouder € 5,Jongere kinderen gratis.
Onderweg is er een drankje en
een versnapering.

FIETSTOCHTEN MET GIDS
HACKFORT: IN DE
VOETSPOREN VAN DE BARON
Deze tocht met gids kan elke
zaterdag gereden worden, om
14.00 uur vanaf de VVV Vorden.
Aanmelden voor 12.00 uur.
Minimale deelname 4 personen.
Volwassenen € 8,Kinderen van 6 jaar en ouder € 5,Jongere kinderen gratis.
Onderweg is er een drankje en
een versnapering.

OPENING BILDERSPAD

BILDERSWANDELING FEESTELIJK GEOPEND
Op 7 juni hebben wethouder Paul Hofman en heemraad Peter Schrijver het Bilderspad
geopend met de onthulling van het infopaneel aan De Bleek. Dit paneel, van de hand van
kunstenaar Floris Brasser, is de eerste van een reeks die de komende maanden langs de
route zullen verschijnen. Ze staan op plekken waar J.W. Bilders heeft geschilderd. De
brochure is verkrijgbaar in de VVV-winkel en bij de Bruna. Het boek over Bilders in Vorden is
ook verkrijgbaar bij de Bruna. Je kunt de wandeling lopen aan de hand van de routebordjes.

HERDRUK 8 KASTELENBROCHURE
De eerste druk van de 8 kastelenbrochure is bijna
uitverkocht. We zijn een herdruk aan het
voorbereiden.
Ondernemers die een vermelding hebben in deze
gids, ontvangen binnenkort het verzoek weer mee
te doen en te checken of hun informatie nog klopt.

MEDEDELING VAN
DE PENNINGMEESTER
‘Tot mijn grote vreugde heeft bijna
iedereen zijn bijdrage aan de VVV
Vorden overgemaakt. We gaan de
komende tijd kijken of
ondernemers die nu nog niet
bijdragen, ook willen meedoen.’ Bart Vos

Ondernemers die niet vermeld zijn en dit zouden
willen, kunnen zich melden. De enige voorwaarde is
dat de ondernemer actief is op een terrein dat op
een of andere wijze gelinkt kan worden aan het
thema kastelen, landgoederen, etc. Zodat de
informatie relevant is voor degenen die deze mooie
brochure kopen.

OPROEP VRIJWILLIGERS
We kunnen voor onze activiteiten nog vrijwilligers gebruiken. Bijvoorbeeld mensen die het leuk vinden gasten te
woord te staan en te helpen. Maar ook mensen die de website willen onderhouden, met actuele informatie.
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