
     

 

Persnieuwsbrief - april 2019 

Deze persnieuwsbrief van Visit Flevoland geeft je informatie over 

evenementen, persreizen, Flevolandse bijzonderheden en allerlei ander 

interessant nieuws.  

 

 

 

 

Kom in de Kas - 6&7 april 

De agrarische sector in Flevoland is 

groot. Niet gek dus dat zo’n 15 

kwekers op 6 en 7 april hun 

glasdeuren openen tijdens Kom in 

de Kas. Verspreid over Flevoland 

laten zij met trots zien wat ze zoal 

verbouwen. Meer info.  
 

 

https://visitflevoland.us16.list-manage.com/track/click?u=0b8ce140b089df4b701f998c5&id=1da71b33f0&e=f058cd70fa


 

 

Kakelbonte Tulpenvelden - 13 

april t/m 5 mei 

3 weken lang staat Flevoland in het 

teken van tulpen. Je kunt het zo gek 

niet bedenken of je kunt het in of met 

tulpen doen: er tussen picknicken, ze 

leren schilderen of fotograferen, 

erover heen vliegen met een 

luchtballon, of ze zelfs eten! Meer 

info.  
 

 

 

Op zoek naar persinformatie over Flevoland? Je kunt bij ons terecht voor foto's, 

filmopnames, vragen over activiteiten en programma suggesties voor persreizen. 

Stuur een mail naar info@visitflevoland.nl of bel met +31(0)320-286755.  

  

 

 

 

 

LandArt weekend - 1&2 juni 

Nergens op de wereld vind je zoveel 

Land Art bij elkaar als in Flevoland. 

En er komen nog steeds nieuwe 

werken bij. Sinds vorig jaar 

Deltawerk// en RIF, PD#18245 is nog 

in de maak. Meer weten? Kom op 1 

& 2 juni naar het LandArt weekend 

en stel al je vragen. Meer info.  
 

 

https://visitflevoland.us16.list-manage.com/track/click?u=0b8ce140b089df4b701f998c5&id=f234ea54e5&e=f058cd70fa
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https://visitflevoland.us16.list-manage.com/track/click?u=0b8ce140b089df4b701f998c5&id=99966c8472&e=f058cd70fa


 

 

Veerdienst Marker Wadden 

Vanaf 20 april gaat er een veerdienst 

naar de Marker Wadden. Het nieuwe 

natuurgebied is nu alleen tijdens 

speciale excursies of met een eigen 

boot te bereiken, maar vanaf 20 april 

gaat er op verschillende dagen een 

speciale veerboot vanaf Batavia 

Haven. Meer info.  
 

 

 

Ook interessant... 

 Bevrijdingsfestival Almere - 5 mei 

 Scandinavië markt Schokland - 11 & 12 mei 

 Sunsation - 22 juni 

 Urkerdag - 8 juni 

 Uit-je Tent festival - 14 t/m 16 juni 

 

  

 

 

Deze persnieuwsbrief is een uitgave van Visit Flevoland en verschijnt eens per 

kwartaal. Visit Flevoland is de destinatiemarketing organisatie voor de vrijetijdssector 

van Flevoland. Flevoland als gebied is van ons allemaal. Samen met ondernemers 

en organisaties in de sector bouwen we vanuit dezelfde identiteit aan de branding 

van Flevoland. Dit doen we door brandmanagement, promotie en het delen 

van kennis. 
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Copyright © 2019 Visit Flevoland, All rights reserved. 

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Visit Flevoland. Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je eerder hebt 

aangegeven op de hoogte te willen blijven van de activiteiten van Visit Flevoland. 

Mocht je deze nieuwsbrief in de toekomst niet meer willen ontvangen, dan verzoeken wij je vriendelijk dit 

aan ons door te geven of je hieronder uit te schrijven.  

 

Bezoekadres: 

Het Ravelijn 1, 8233 BR Lelystad 

Postadres: 

Postbus 123, 8200 AC Lelystad 

 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list.  
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