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Hiernaast vind je een inspirerende tekst over de 
Herfstactiviteiten op de Veluwe. Deze tekst kun je 
als basis gebruiken voor de tekst op je eigen 
website. Voor het optimale resultaat in Google 
kun je het beste de tekst aanpassen in een eigen 
versie. Hoe meer de tekst past bij je website, hoe 
hoger je ranking in Google. Maar een-op-een 
overnemen mag ook! 
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PROMOTIEPAKKET VELUWE NAJAAR - HERFSTACTIVITEITEN

De dagen worden korter, de bladeren vallen van de bomen en de 
wildgerechten staan weer op tafel. Kortom, de herfst maakt weer zijn aantreden! 

Ook dit jaar worden er weer verschillende leuke festivals georganiseerd. 
Kom genieten van de heerlijkste wild gerechten, de lekkerste biertjes en de 
knusse sfeer die de herfst met zich mee brengt. Je beleef de herfst het best op 
de Veluwe! 

INHOUD

VIER DE HERFST OP DE VELUWE!
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beeldmateriaalDOWNLOAD

Hier vind je foto’s en teksten van 
IVN Beleefweekend. Op al het tekst- en 
beeldmateriaal berust auteursrecht. De beelden 
zijn alleen beschikbaar voor redactioneel gebruik 
met een informatief karakter in relatie tot het 
evenement. 

PROMOTIEPAKKET VELUWE NAJAAR - HERFSTACTIVITEITEN

INHOUD

IVN BELEEFWEEKEND
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Op de Veluwe is van alles te beleven! Op 27, 28 en 29 september 2019 nodigen 
ondernemers in Epe, Hattem en Heerde je uit om op ontdekkingstocht te gaan 
in hun ‘achtertuin’. Kano langs de rijke waterkant van de Veluwe, ga op pad 
met herder en zijn schaapskudde of ontdek al fietsend wat de Veluwe op 
culinair gebied te bieden heeft.

De IVN Beleefweekenden zijn een initiatief van Veluwse ondernemers die hun 
liefde voor de Veluwe met jou willen delen. Zij kennen de weetjes die niemand 
weet en de bijzondere plekjes die je pas ziet als je erop gewezen wordt. 
Laat je verrassen tijdens de IVN beleefweekenden: voor elk wat wils!
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https://www.toerismevan.nl/wp-content/uploads/2019/06/IVN-Beleefweekend.zip


beeldmateriaalDOWNLOAD

Hier vind je foto’s en teksten van De Wilddagen 
Rondje Vierhouten. Op al het tekst- en beeldma-
teriaal berust auteursrecht. De beelden zijn alleen 
beschikbaar voor redactioneel gebruik met een 
informatief karakter in relatie tot het evenement. 

PROMOTIEPAKKET VELUWE NAJAAR - HERFSTACTIVITEITEN

INHOUD

WILDDAGEN VIERHOUTEN
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Lekker genieten van gezellige drukte, goede livemuziek en lekker eten en drinken 
in een ongedwongen sfeer. De deelnemers van het Rondje Vierhouten ontvangen 
je graag gastvrij op het gezellige evenemententerrein aan de rand van het dorp. 
Er is van alles te beleven. Denk aan een roofvogelshow, ezel rijden en 
demonstraties. Er is ook een gezellige streekmarkt met standhouders uit het 
hele land die hun wild-gerelateerde producten komen verkopen.

In de borreltent met lekkere drankjes en bockbier van het fust, vind je de kraampjes 
waar de deelnemende restaurants hun wildspecialiteiten presenteren. De restau-
ranthouders zijn altijd op zoek naar iets nieuws om je culinair te verrassen, maar er 
is ook ruim baan voor de Vierhouten klassiekers waar de vaste gasten al jaren voor 
komen. Je kunt je eigen proeverijtje samenstellen voor een schappelijke prijs en zo 
kennis maken met wat het wildseizoen de culinaire lekkerbek te bieden heeft.
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https://www.toerismevan.nl/wp-content/uploads/2019/06/Wilddagen-Vierhouten.zip


beeldmateriaalDOWNLOAD

Hier vind je foto’s en teksten van Zindering. Op al 
het tekst- en beeldmateriaal berust 
auteursrecht. De beelden zijn alleen beschikbaar 
voor redactioneel gebruik met een informatief 
karakter in relatie tot het evenement. 
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INHOUD

ZINDERING
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De eerste editie van Zindering is de opmaat naar een jaarlijks terugkerende 
beleving van kunst en cultuur in de spannende natuur van de Geheime Veluwe. 
Editie 2019 is een klein voorproefje van wat zal uitgroeien tot een levendig festival. 
Mis die eerste editie in het weekend van 12 en 13 oktober niet: een collectors item 
in je bucket-list van niet-te-missen festivals.

De Veluwe is tijdens Zindering het podium voor spannende kunst: theater, muziek, 
dans, performances en poëzie. Natuur en geschiedenis is in deze omgeving zo met 
elkaar versmolten en draagt zoveel betekenis met zich mee, dat het logisch is de 
Veluwe als zinderend decor voor verhalen en kunst in te zetten.
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https://www.toerismevan.nl/wp-content/uploads/2019/06/Zindering.zip


beeldmateriaalDOWNLOAD

Hier vind je foto’s en teksten van Roots in the 
Woods. Op al het tekst- en beeldmateriaal berust 
auteursrecht. De beelden zijn alleen beschikbaar 
voor redactioneel gebruik met een informatief 
karakter in relatie tot het evenement. 

PROMOTIEPAKKET VELUWE NAJAAR - HERFSTACTIVITEITEN

INHOUD

ROOTS IN THE WOODS
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Vintage gitaarsounds, Indie en rauwe blues gemengd met de geur van goed 
eten, speciaal bieren en wijn. Gelach, verbazing en ongeloof: (straat)theater onder 
één grote kleurenpracht van bladeren die langzaam om je heen naar beneden 
dwarrelen. Kinderen vermaken zich ondertussen al klimmend en klauterend bij de 
Veluwe Experience of in het kindertheater. 

Overdag schijnt de zon door de bomen en de avonden worden al wat kouder. 
Geniet van de laatste zonnestralen of kruip gezellig rondom een vuurtje. Geniet 
samen met familie, vrienden of collega’s van herfst op de Veluwe in het Beekpark 
in Apeldoorn. Daar viert Roots in the Woods festival het weekend van 18 t/m 20 
oktober haar 10-jarig jubileum. Speciaal voor deze gelegenheid is het ‘Zwijnenzeik’ 
biertje gebrouwen; een herfstige triple van 8%. 
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https://www.toerismevan.nl/wp-content/uploads/2019/06/Roots-in-the-Woods.zip


beeldmateriaalDOWNLOAD

Hier vind je foto’s en teksten van Störrig. 
Op al het tekst- en beeldmateriaal berust 
auteursrecht. De beelden zijn alleen beschikbaar 
voor redactioneel gebruik met een informatief 
karakter in relatie tot het evenement. 

PROMOTIEPAKKET VELUWE NAJAAR - HERFSTACTIVITEITEN

INHOUD

STÖRRIG
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Op zaterdag 26 en zondag 27 oktober vindt in Ede de derde editie van het eigen- 
wijze Veluwse foodfestival Störrig plaats, waarmee er twee dagen lang een culinaire 
ode aan de Wilde Veluwe wordt gebracht. Verwacht geen standaard Foodtruck  
festival, maar een festival dat alle zintuigen prikkelt. Waar je ontdekt, proeft en  
beleeft, en waar je kennis maakt met al het heerlijks dat de natuur te bieden heeft. 

Dit culinaire feestje is zeker niet alleen voor foodies en lekkerbekken. Ook aan de 
gezinnen is gedacht. Kinderen kunnen hun eigen maaltijd bereiden of lekker in 
het bos ravotten (onder begeleiding), waardoor hun ouders even kindvrij zijn en 
kunnen genieten van een hapje en bijpassend wijntje of biertje of stiekem even 
kunnen gaan relaxen in de hottubs en sauna’s die op zo’n 30 meter van het terrein 
in het bos verstopt zijn.
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https://www.toerismevan.nl/wp-content/uploads/2019/06/Storrig.zip


Algemeen: #HerfstopdeVeluwe 
Vierhouten: #wilddagenvierhouten
Roots in the Woods: #ritw
Störrig: #störrig 
Zinderig: #zinderig
IVN Beleefweekend: #ivnbeleefweekend

PROMOTIEPAKKET VELUWE NAJAAR - HERFSTACTIVITEITEN

INHOUD
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#RITW

#ZINDERIG

#WILDDAGENVIERHOUTEN

#STÖRRIG 

#HASHTAGS

#HERFSTOPDEVELUWE
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Hier vind je enkele voorbeelden voor 
een post op Facebook. Juist voor social is het 
belangrijk dat iedereen unieke content ontwikkelt. 
Dus ons advies is om deze uitingen slechts ter 
inspiratie te gebruiken en iets van je eigen 
activiteit toe te voegen. Een tip voor een 
goede post is om de interactie aan te gaan 
met je volgers. 

PROMOTIEPAKKET VELUWE NAJAAR - HERFSTACTIVITEITEN

INHOUD
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Zorg dat je berichten bij de juiste doelgroep terechtkomen, via het juiste kanaal, 
op het juiste tijdstip en met een bijpassende boodschap. 

VOORBEELD SOCIAL POST
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beeldmateriaalDOWNLOAD

Hier vind je een link om rechtenvrije foto’s van 
herfst op de Veluwe te downloaden. Op al het 
beeldmateriaal berust auteursrecht. De beelden 
zijn alleen beschikbaar voor redactioneel gebruik 
met een informatief karakter in relatie tot het 
evenement. 

PROMOTIEPAKKET VELUWE NAJAAR - HERFSTACTIVITEITEN

INHOUD
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RECHTENVRIJ BEELD
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https://www.toerismevan.nl/wp-content/uploads/2019/06/Beeldmateriaal-Herfst.zip


hier gratis de flyerDOWNLOAD

Via de link onderaan de pagina is de flyer van 
deze campagne gratis te downloaden. Deze kan 
ter promotie op je website worden geplaatst. 

PROMOTIEPAKKET VELUWE NAJAAR - HERFSTACTIVITEITEN

INHOUD

....
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Op de flyer die speciaal is ontwikkeld voor de campagne staan de vijf hoofdevene-
menten centraal. 

19064TVAN_A5flyer_WILDopdeVeluwe.indd   1 11-06-19   09:29 19064TVAN_A5flyer_WILDopdeVeluwe.indd   2 11-06-19   09:29

Op de flyer die speciaal is ontwikkeld voor de campagne 
staan de vijf hoofdevenementen centraal. Inspirerende tekst

IVN Beleefweekend

Wilddagen Vierhouten

Zindering

Roots in the Woods

Störrig

Hashtags

Voorbeeld social post

Rechtenvrij beeld

Flyer

Poster

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

https://www.toerismevan.nl/visitveluwe/wp-content/uploads/sites/3/2019/06/19064TVAN_A5flyer_WILDopdeVeluwe_HR_nomarks.pdf


hier gratis de posterDOWNLOAD

Via de link onderaan de pagina is de poster van 
deze campagne gratis te downloaden. Deze kan 
ter promotie op je website worden geplaatst. 
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Op de poster die speciaal is ontwikkeld voor de campagne 
staan de vijf hoofdevenementen centraal. 

19064TVAN_A3poster_WILDopdeVeluwe_voorstel.indd   1 11-06-19   09:31
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