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In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan:

• Gedichtentafels

• Ondernemersavond

• Heidehapje 

• Puzzel Budel/Cranendonck

• ons BooQi

 

Gedichtentafels

Op 20 maart j.l. werden de gedichtentafels officieel onthuld. In 
"Onze School" in Maarheeze werd in een voortreffelijke ambiance - 
opgeluisterd door de band No-Escape - een programma neergezet 
waarbij de burgemeester zijn waardering uitsprak voor het door - en 
op initiatief van - de VVV Cranendonck uitgevoerd project. Er is 
zowel in het Eindhovens Dagblad als in het HAC-weekblad uitvoerig
aandacht aan besteed. De VVV dankt alle betrokkenen, in het 
bijzonder de leerkrachten en leerlingen van de basisscholen in 
Cranendonck en de leden van het "Literatuurke" die een bijdrage 
hebben geleverd aan de totstandkoming van de gedichten en de 
gekozen selectie. De tafels staan op twintig plaatsen in onze 
gemeente. Een fiets- en wandelroute is tegen betaling verkrijgbaar 
bij de VVV op de markt te Budel.

Het project is tot stand kunnen komen door financiële steun van de Rabobank, de 

gemeente Cranendonck, CultuurCraan Cranendonck en Nyrstar.

Ondernemersavond gericht op recreatie en toerisme

Op maandagavond 9 mei is een bijeenkomst gepland, speciaal voor de

ondernemers in Cranendonck, georganiseerd door de gemeente. Doel

hiervan is de relevante ondernemingen bij te praten over de huidige

ontwikkelingen en de mogelijkheden die het toerisme kunnen versterken

in onze gemeente. De VVV zal hierbij o.m. een toelichting geven op het

partnerprogramma. Het wordt op prijs gesteld als u vooraf laat weten dat

u komt en met hoeveel personen. Bericht svp naar f.das@cranendonck.nl.

Start 9 mei om 19:00u te Borrelbar Kikkerop in de kerkstraat te

Maarheeze

Dank aan onze partners:



Heidehapje

Ze zijn er binnenkort weer. Na 2 jaar niet door kunnen gaan is in de 

VVV winkel weer het Heidehapje te koop voor €18,50, naar 

verwachting vanaf 5 mei 2022. Het is een boekje met 12 bonnen die

u bij de deelnemende horecaondernemers in Cranendonck, 

Valkenswaard, Heeze-Leende, Hamont-Achel en Pelt kunt inleveren. 

Het boekje is geldig tot en met 30 oktober 2022. Het is in het 

recente verleden een gewild artikel gebleken. Ideaal om als attentie 

cadeau te geven. Vooral aan personen die graag een fietstochtje 

maken....

Puzzel Budel/Cranendonck

Na het grote succes van de legpuzzel van Dorplein   -

er zijn nog maar enkele te koop in de VVV winkel -

wordt er nu gekeken om edities voor alle kernen te

ontwikkelen. Daarnaast zal er ook een versie van heel

Cranendonck komen. Zowel de puzzel van Budel als

Cranendonck zullen dan ook in de VVV winkel verkocht

gaan worden. De puzzels van de andere dorpen zullen

dan via de dorpsplatforms worden verkocht. Helaas is

nog niet bekend wanneer de puzzels er zullen zijn.

Mocht u interesse hebben om voor uw medewerkers

een hoeveelheid van een puzzel te bestellen stuur dan even een bericht naar 

info@vvvcranendonck.nl.

Verwachte kosten zijn €17,50 per stuk

Heeft u ons BooQi al gezien?

Het is een informatief en innovatief blad met publieksinfomatie over Cranendonck in 

pocketformaat. We noemen het ons BooQi (BQ). Dertig bezienswaardigheden worden 

hierin belicht, allen vergezeld van een QR-code die het ons mogelijk maakt om op elk 

gewenst moment de informatie te actualiseren. 

De brochure kost €2 (inclusief BTW), maar is gratis op te halen in de VVV-winkel 

op de markt te Budel. 

De brochure kan ook worden besteld in veelvoud

van 10 stuks. Bij meer dan 100 stuks bezorgen wij

deze binnen Cranendonck zonder extra kosten. 

Bovendien krijgt u dan 20% korting. Inmiddels

hebben we al meer dan 700 brochures aan

bezoekers van de VVV-winkel ter beschikking

gesteld. 

Budel, 1 mei 2022
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