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Elk kwartaal verschijnt er een poster met daarop de evenementen in 
Cranendonck. In verband met de COVID-19 pandemie hebben het afgelopen 
jaar geen evenementen plaatsgevonden. Maar er komt een moment dat we het
opmaken en distributie van deze A2-poster weer zullen oppakken (1 oktober?).
De nieuwsbrief wordt verspreid, naar alle ondernemers in Cranendonck, die bij 
de VVV bekend zijn. Ook bij aanvang van het kwartaal.

Openingstijden VVV-winkel en smokkelmuseum

De openingstijden van de winkel zijn vanaf 1 juni (voorlopig) van 10:00u – 
14:00u op maandag t/m vrijdag en op zaterdag van 10:00u – 13:00u. Het 
smokkelmuseum gaat zo snel mogelijk open. Dat kan helaas nu nog niet!
Kijk voor actuele infomatie op www.vvvcranendonck.nl en wordt 
facebookvriend www.facebook.com/toeristinformatiecranendonck

Partnerprogramma

VVV Cranendonck heeft een partnerprogramma ontwikkeld, speciaal bedoeld 
voor ondernemers. Zo biedt de VVV diensten aan die alleen voor partners zijn 
bedoeld. Via twitter (@VVVCranendonck) wordt regelmatig een partner 
belicht. Partners hebben uiteraard een streepje voor! Meer weten? Neem 
contact op met het bestuur van de VVV. Dat kan via 
VVVCranendonck@gmail.com.

Nieuwe VVV Brochure

Corona heeft het toerisme onmogelijk gemaakt. Maar
de VVV heeft hard gewerkt aan diverse projecten.
Deze week is de nieuwe bochure van de VVV
uitgekomen. Mooi op tijd voor het seizoen! 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.

Geocaches / Fietsroutes

We hebben een vijftal geocaches geplaatst op diverse plekken in Budel en wel 
in de nabijheid van elk van onze partners. U kunt ze natuurlijk gewoon gaan 
zoeken, maar we hebben 3 verschillende fietsroutes ontwikkeld (14 km, 15 km
en 17 km). De fietsroute kost €2 en bevat een sleutelcode die kan worden 
gebruikt om de volgende geocache te vinden. Nieuwsgierig geworden. Kom 
naar de winkel en schaf zo'n fietsroute aan. Het BooQi krijgt u erbij!
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Producten in de winkel

In onze winkel zijn behalve wandel- en fietskaarten ook
leuke artikelen te koop die bij uitstek als geschenk kunnen
dienen. Zo hebben we de Kraanvogel en Os Moen in het
klein op voorraad. Maar ook diverse boeken en op maat
gemaakte geschenkverpakkingen. Er ligt ook een catalogus
met lokale producten (streekproducten) ter inzage. Loop
eens binnen en verwondert u.

Groene evenementenborden

De VVV beheert de groene borden bij de invalswegen van onze gemeente. Er 
zijn in totaal 8 van deze borden. Heeft u een mededeling die voor eenieder 
interessant is (een open dag?) dan kan u tegen tarief voor dit event twee 
regels benutten. Laat het tijdig weten want er is maar beperkte ruimte. Wie 
het eerst komt, het eerst maalt.

Website www.VVVCranendonck.nl

We werken nauw samen met De Groote Heide. Er is een gezamenlijke 
website waarin alle evenementen die zijn aangemeld (gratis) worden vermeld. 
Stuur de infomatie zodra deze bekend is naar info@vvvcranendonck.nl

Projecten

Jaarlijks maakt de VVV een werkplan waarin projecten worden opgenomen die 
dat jaar worden uitgevoerd, indien enigszins mogelijk. Een aantal projecten 
hebben een relatief lange looptijd. Het genoemde BooQi en de geocache 
fietsroute is zo'n voorbeeld. Een belangrijk project wat in de uitvoeringsfase 
verkeert is  “gedichtentafels in Cranendonck”. Hierover melden we meer in de 
volgende nieuwsbrief.

HAC – weekblad

Één keer per maand verschijnt een artikel van de VVV in het HAC-weekblad. 
We mikken op de eerste week in de maand. Het kan zeer praktisch zijn om 
hiervan gebruik te maken. Het is maar dat u het weet!!

Jaarverslag VVV Cranendonck 2020

Onlangs is het Jaarverslag VVV 2020 vastgesteld. Hierin is na te lezen wat we 
zoal hebben gedaan het afgelopen jaar. Bedenk dat alle medewerkers op 
vrijwillige basis meedoen. Dankzij hun inzet kunnen we de diensten leveren die
we doen.

En.... Natuurlijk ons Smokkelmuseum
Kom, alleen of met een groep (al of niet met inzet van onze
gids) een bezoek brengen aan het smokkelmuseum.
Organiseert u wel eens een bedrijfsuitje. Wellicht past een
bezoek aan het smokkelmuseum daarin....

Volgende nieuwsbrief verschijnt 1 oktober 2021
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