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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. 
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IVN BELEEFWEEKEND

Promotiepakket Veluwe |  3/8

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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IVN Beleefweekend

Wilddagen Vierhouten
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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 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. 
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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


Algemeen: #HerfstopdeVeluwe 
#VisitVeluwe #Veluwe
Vierhouten: #wilddagenvierhouten 
Roots in the Woods: #ritw
IVN Beleefweekend: #ivnbeleefweekend
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#RITW

#VELUWE

#WILDDAGENVIERHOUTEN

#VISITVELUWE

#HASHTAGS

#HERFSTOPDEVELUWE
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#IVNBELEEFWEEKEND



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



