Nieuwsflits
Land van Leeghwater
Algemeen
• Geen evenementen in 2011?
Aan het begin van ieder jaar krijgen gemeenten van diverse organisaties (Uit-waaier,
Lekker Noord Holland e.a.) de vraag “welke evenementen en activiteiten vinden er dit
jaar plaats in uw gemeente?” De kalender op www.landvanleeghwater.nl vormt de basis
voor de beantwoording. De hoeveelheid evenementen op de site is nog vrijwel nihil.
Als er evenementen bekend zijn, willen jullie deze dan doorgeven aan de lokale VVV’s?
• Arrangementen met de Leeghwaterroute en Haring- en Henneproute
Bij de lokale VVV’s zijn de Leeghwaterroute, de Haring- en Henneproute (Nederlands,
Engels en Duitse versies) en de Recreatie- en Wandelkaart Land van Leeghwater verkrijgbaar. U kunt meerdere exemplaren tegen inkoopsprijs inkopen om deze zelf aan uw
gasten aan te bieden (conform VVV-prijs van € 2,- resp. € 2,50) of om hiermee een
eigen arrangement samen te stellen. Bijvoorbeeld: een arrangement overnachting met
wandelroute of arrangement fietstocht met diner.
• Provincie: Oneindig Noord Holland
De provincie heeft een cultuurproject met titel “Oneindig Noord Holland”. Land van
Leeghwater onderzoekt samen met enkele lokale organisaties, zoals St Beemster Werelderfgoed, St. Schermer Molens en Museum In ’t Houten Huis hoe dit project kan
bijdragen aan een betere promotie van ons gebied, onze musea en onze monumenten.
• Leeghwaterdagen in 2011
De eerste Leeghwaterdag is op 3 april. Meer info: www.leeghwaterdag.nl

Bijeenkomsten
Ambassadeurs van Laag Holland
• 22 maart t/m 19 april
IVN Consulentschap N-H organiseert i.s.m. Recron en Horeca Nederland de bijna
volgeboekte cursus ‘Ambassadeurs van Laag Holland”.
Meer info: a.j.vos@ivn.nl
Bureau Toerisme Laag Holland
• 28 maart: Informatieavond “laagdrempelige arrangementen”
Bureau Toerisme Laag Holland heeft tot doel ‘verbetering van marketing en promotie
van de regio Laag Holland ’. Bijvoorbeeld doordat een arrangement zowel in Amsterdam als in Alkmaar door de VVV’s kan worden aangeboden. Maar dan moet Bureau Toerisme Laag Holland wel arrangementen kunnen aanbieden. Op 28 maart a.s. vindt in
Purmerend de eerste informatieavond voor ondernemers plaats. Het thema is “laagdrempelige arrangementen”.
Meer info:www.laagholland.com (gaat in week 11 online)
Erfgoed Nederland
• 17 maart en 1 april
Erfgoed Nederland organiseert samen met Nyenrode Business University 2 workshopsessies over de toekomstvisie van Erfgoed organisaties.
• 10 juni
In het kader van 2011 als Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk wordt een forum
georganiseerd over de relatie tussen vrijwilligers en cultureel erfgoed.
• 19 september 2011
Een bijeenkomst over Erfgoed en Ondernemerschap.
Meer info: www.erfgoednederland.nl

Lekker Logeren
• 23 maart: Informatiebijeenkomst
Het startschot van Lekker Logeren wordt gegeven in Hotel Volendam in Katwoude
vanaf 19.30 uur. Centrale vraag: wat hebben startende en bestaande ondernemers
in Laag Holland nodig om meer kleinschalige overnachtingen mogelijk te maken?
Meer info: www.nhn.nl .
•

6 en 12 april: Themabijeenkomst Lekker Logeren: wet en regelgeving en social
media.
6 april: Rabobank Purmerend. 12 april: In het westelijk deel van Laag Holland.
Meer info: Ellenkok@kok-consult.nl en/of astam@nhn.nl

Provincie Noord Holland
• 7 april: Provinciale Toeristische Netwerkdag
Op 7 april organiseert de provincie N-H i.s.m diverse grotere organisaties de
jaarlijkse provinciale Toeristische netwerkdag. Meer info www.toerismedag.nl
Vrijetijdsindustrie Noordwest-Holland
• 14 april: werkconferentie vrijetijdsindustrie Noordwest-Holland
De Kamer van Koophandel Noordwest-Holland en het Ontwikkelingsbedrijf NHN organiseren i.s.m. enkele andere grote organisaties een werkconferentie. Doel is
het opzetten van een samenwerking om te komen tot verbinden van middelen en
kwaliteiten.
Deelnemers van de huidige werkgroep zijn: Henri Willig Cheese, Museum Stoomtram, Camping Tempelhof, Aan Zee Vakantiehuizen en Sprookjes Wonderland. Zij
zoeken betrokkenheid van andere ondernemers en organisaties die een groot aantal bezoekers trekken en een hoge omzet hebben. Locatie: Hotel De Rijper Eilanden. Aanvang 8:00 uur incl. ontbijt.
Meer info: pfolgers@alkmaar.kvk.nl en/of astam@nhn.nl
Gastvrij Noord Holland
• diverse data
Om de kwaliteit van gastvrijheid in de vrijetijdsector naar een hoger niveau te
tillen is het project Gastvrijheid Noord Holland opgezet.
Meer info: www.gastvrijnoordholland.nl
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