Doesburg, 7 januari 2013
Geachte inwoner van de IJsselvallei,
Allereerst wenst Stichting IJsselhoeven u een goed en ondernemend 2013!
Graag nodigen wij u uit voor de tweede bijeenkomst over vrijetijdseconomie, gerelateerd aan IJsselhoeves.
Wanneer:

Op dinsdag 15 januari om 20.00 uur. (NB. We realiseren ons dat we erg laat zijn met de uitnodiging, excuus daarvoor)

Waar:
Doel:

In museumcafé de Kribbe, Weerdseweg 6-a ,
7384 CJ in Wilp.
Invullen van een kaart van de IJsselvallei met activiteiten op het gebied van
vrijetijdseconomie en aanzet tot ontplooien van
gezamenlijke initiatieven.

Bij het begrip vrijetijdseconomie denken we aan de volgende sectoren: horeca/uitgaan, attracties/vermaak, kunst/cultuur,
sport/spel, wellness/health, verblijfsaccommodaties en zakelijk
toerisme.
Wilt u zich presenteren op de kaart van de IJsselvallei en wilt u
meedenken over gezamenlijke initiatieven op het gebied van vrijetijdseconomie, dan bent u van harte welkom.
De kaart van de IJsselvallei zal in het voorjaar beschikbaar komen. Deze kaart biedt u een unieke mogelijkheid om meer bezoekers te trekken naar uw onderneming.
Het programma van de avond:
- Opening en uitleg over het doel van de avond.
- Inleiding en discussie over vrijetijdseconomie; ervaringen van
IJsselhoeven, uitdagingen en mogelijkheden.
- Per deelgebied van de IJsselvallei: op de kaart zetten van activiteiten die gekoppeld zijn aan IJsselhoeven en het beschrijven van deze activiteiten.
- Per deelgebied (of per thema): ondernemers ontmoeten elkaar en mogelijkheid om gezamenlijke initiatieven te bedenken.
- Afsluiting.
We hopen u te ontmoeten op 15 januari 2013.
Mocht u verhinderd zijn, maar wel genoemd willen worden op de
kaart van de IJsselvallei, stuurt u dan een mail aan
tonnyuenk@ijsselhoeven.nl.
Stichting IJsselhoeven zet zich al jaren in voor het behoud van
hoeven en erven in de IJsselvallei. Wilt u op de hoogte blijven van
andere activiteiten dan kunt u zich aanmelden voor nieuwsbrieven
op www.stichtingijsselhoeven.nl
Met vriendelijke groet,
Ton Uenk
bestuurslid van Stichting IJsselhoeven

