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Liberation Route

REGIO IN DE PUBLICITEIT
2e VVV informatiezuil actief in
Roermond
Midden-Limburg in Camping
Vizier
Herhaling Weert in Go Cycling
op 28 juni 10.00 uur RTL 4
Midden-Limburg in Landleven
Maasplassen gepromoot in blad
Boten

Limburg sluit zich aan bij de herdenking van de
bevrijdingsroute van de Geallieerden uit het einde van de
Tweede Wereldoorlog. Om de herinnering aan deze
oorlog levend te houden wordt de route die, de
geallieerden 70 jaar geleden maakten om Noord- en
Midden-Limburg te bevrijden, gemarkeerd in het
landschap.
Meer informatie Liberation Route

Toeristische Trendrapportage
Maasplassen in Duits blad
Deelname aan seniorenbeurzen
in Nijmegen en Geleen
Deelname aan Fahrradtag in
Dusseldorf

Steeds meer buitenlanders, vooral Duiters en Vlamingen
verblijven in Limburg. Ze komen vooral wandelen en
fietsen, of gaan stadten om cultuur te snuiven en te
winkelen. De buitenlandse daggasten blijven bovendien
steeds langer en laten ook steeds meer geld achter: circa
€ 1,4 miljard in 2013.
Meer informatie Toeristische Trendrapportage

Niederrheinische Radwandertag
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Zondag 6 juli 2014 nodigt het fietsparadijs tussen Maas
en Rijn fietsers uit voor het grensoverschrijdende
fietsevenement de „Niederrheinischer Radwandertag“.
Vanuit verschillende plaatsen in Nederland en het
aangrenzende Duitse Niederrheingebied kan jong en oud
op deze traditionele eerste zondag in juli “meefietsen en
winnen“. Deelname is gratis!
Startplaatsen in Noord- en Midden-Limburg en Brabant:
Vanaf 10.00uur kunt u starten in: Arcen
(Raadhuisplein); Boxmeer (Stadhuisplein); Gennep
(Markt); Montfort (Biej de Vogel, Markt 21); Neer (’t
Roadhoes, Kerkplein 2); Offenbeek (Keulseweg bij de
kerk); Plasmolen (De Pannenkoekenbakker); Steyl
(Sint Jochumhof, Maashoek 2b); Susteren (Golfbaan
Echt-Susteren, Hommelweg 3); Vlodrop (De Roerhal,
Angsterweg 8).
Meer informatie Niederrheinische Radwandertag

Digitale informatie zuilen in Maasgouw

Binnen de gemeente Maasgouw zijn vanaf 2 juni 2014 zeven
digitale toeristische informatie zuilen actief.
De informatiezuilen bieden de bezoeker actuele informatie over
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wat er te zien en te doen is in de regio of waar men kan eten of
slapen. Uiteraard is er ook een actueel evenementenaanbod
online.
Meer digitale informatie zuilen in Maasgouw

Proef de Grensregio

Proef de Grensregio is een nieuw Euregionaal project
waaraan tientallen gemeenten in Gelderland, Noord- en
Midden-Limburg en Duitsland deelnemen waarbij het
streekproduct uit de regio centraal wordt gezet. Vanuit
Midden-Limburg nemen de gemeenten Roerdalen,
Maasgouw, Beesel en Wassenberg deel aan het project.
De bijbehorende website www.smaakopdekaart.nl zal
binnenkort online gaan.
Organiseert u een evenement passend binnen dit thema
mail dit dan naar marketing@vvvmiddenlimburg.nl
Partners kopen producten in met korting

Partners van VVV Midden-Limburg kunnen producten
inkopen met korting. Op wandel- en fietsroutes, wandelen fietskaarten en ansichtkaarten is de korting zelf 20%.
Interesse? Vraag een digitaal bestelformulier aan via
info@vvvmiddenlimburg.nl of bestel direct via onze webshop
www.webshopvvvmiddenlimburg.nl

Na het (eenmalig) aanmaken van een account, kunt u de
produkten bestellen.
Voer bij “actiecode” in: partner14
en de korting van 20% wordt meteen berekend. Betaling
gaat via Ideal of Paypal.
Bestel nog VVV magazines voor de zomervakantie
Bestel tijdig gratis materiaal om ook in de zomervakantie
uw gasten van toeristische informatie te kunnen
voorzien. U kunt uw bestelling van Maasplassen
magazines, VVV magazines, Maasstadjes folders en
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plattegronden van Stevensweert, Thorn en Wessem
doorgeven via marketing@vvvmiddenlimburg.nl
Limburg Card

Attendeer uw gasten deze zomer op de Limburg Card.
Een Limburg Card geeft toegang tot voordelen, extra's,
kortingen en unieke aanbiedingen in Midden-Limburg
De kaart is te koop bij diverse ondernemers,
verblijfsaccommodaties, VVV's in Midden-Limburg en de
VVV webwinkel.
Meer informatie over de Limburg Card

Wilt u verkooppunt worden of een aanbieding plaatsen.
Klik dan

hier

Project Onbegrensd genieten

Vanuit het project Onbegrensd genieten is de
promotiecampagne volop in gang. In diverse lokale
media als Navenant, Zondagsnieuws, TV Limburg
(Nederland en België), Brabants Dagblad, Gelderlander
en Zondag (België) zijn inmiddels verschillende
thematische uitingen verschenen.
www.onbegrensd-genieten.nl

Nawaka 2014
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Van 21 juli t/m 31 juli organiseert scouting Nederland in
Roermond het grootste waterkamp van Europa: Nawaka
2014. Tijdens dit 11-daags evenement bezoeken een
kleine 4.000 jongeren Midden-Limburg. Op zaterdag 24
juli zijn hun ouders uitgenodigd het kamp te bezoeken.
Zo'n 1.600 personen hebben zich reeds hiervoor
aangemeld. Het is nog mogelijk om een Nawakaarrangement aan te leveren voor op onze website. Mail
uw arrangement naar marketing@vvvmiddenlimburg.nl.
Selcük Öztürk op werkbezoek in Midden-Limburg

Op vrijdag 13 juni bracht Tweede Kamerlid Selcük Öztürk
een werkbezoek aan Midden-Limburg.
Hij werd begeleid door Giel Polman, directeur van de VVV
Midden-Limburg. Kamerlid Öztürk zit als Kamerlid in de
commissie toerisme en recreatie.
Meer informatie over het werkbezoek

Startbijeenkomst Ruiter- en Mennetwerk in
Roerdalen
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Op 28 mei jl. heeft bij Rijstal Venhof in Herkenbosch de
startbijeenkomst plaatsgevonden voor het ruiter- en
mennetwerk in Roerdalen.
VVV Midden-Limburg, als projectleider, en Routebureau Noorden Midden-Limburg hebben in overleg met de gemeente
Roerdalen bestuurders, ondernemers en gebruikers uitgenodigd
om mee te praten over de aanleg van het netwerk.
Planning is dat in 2015 het ruiter- en mennetwerk fysiek klaar
is. Gemeente Roerdalen is dan de eerste gemeente die start
met de aanleg van het ruiter- en mennetwerk vanuit het GOML
project.
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