
Persbericht - Limburg lonkt lanceert minitrips 
Ervaar Zuid-Limburg fotowaardig, kindvriendelijk en weg van de massa 
  
3 oktober 2019 - Limburg lonkt, een samenwerkingsverband tussen marketingorganisaties Visit 
Zuid-Limburg en Maastricht Marketing, lanceert drie minitrips. Uniek aan deze trips is dat ze 
zijn samengesteld door fotografen Groovypat & Vlinderlin, het bloggezin With Kids on the 
Road en geluksexpert Josje Smeets. Vanaf vandaag zijn de drie minitrips te vinden op 
limburglonkt.nl.   
  
Op basis van hun expertise zijn de influencers door Visit Zuid-Limburg en Maastricht Marketing 
geïnspireerd om hun persoonlijke trip samen te stellen. Dit resulteerde in drie meerdaagse minitrips 
met verschillende invalshoeken. Fotografen Groovypat & Vlinderlin gingen op zoek naar de meest 
fotowaardige locaties in Zuid-Limburg. Katrien, Ludovic en hun kinderen Elodie en Bas van With Kids 
on the Road bezochten diverse kindvriendelijke plekken. Gelukspsychologe Josje Smeets ging een 
aantal dagen offline om het geluk in Zuid-Limburg te ervaren. De minitrips zijn samengevat onder drie 
hashtags: #instahotspotslimburg, #parentsprooflimburg en #wegvandemassa.  
  
Limburg lonkt campagne 
De Limburg lonkt campagne is sinds 2017 een samenwerkingsverband tussen Visit Zuid-Limburg en 
Maastricht Marketing. De campagne heeft als doel om via influencermarketing bezoekers te inspireren 
om de stad Maastricht en de regio Zuid-Limburg te ontdekken. De campagne versterkt het gewenste 
imago van de regio, stimuleert samenwerkingen en genereert economische impact. Om de 
verblijfsduur te verlengen zijn de routes geschikt voor vier tot vijf dagen. Limburg Lonkt staat voor het 
vinden van geluksmomenten, rust en het goede leven in de regio.  
  
Aftrap in Landgoed Heerdeberg  
Op 2 oktober werden de minitrips feestelijk gelanceerd. In Landgoed Heerdeberg interviewde Daina 
van Wankum de influencers over de samenstelling van hun trips. Ook vertelde een betrokken 
ondernemer wat een bezoek van een influencer kan opleveren. En dat is tegelijkertijd een van de 
doelstellingen van de lancering van de Limburg Lonkt-minitrips: bezoekers inspireren om de stad 
Maastricht én de regio Limburg te ontdekken en hiermee het meerdaags verblijf te verlengen.  
  
Noot voor de redactie 
Rechtenvrije foto’s zijn via deze link te downloaden. Graag fotograaf Loraine Bodewes bij publicatie vermelden.  
Voor meer info, neem contact op met: Manon Luijten (manon.luijten@vvvzuidlimburg.nl T  043 609 8523 / M 06-
51661373) of 
Simone Bours (simone.bours@maastricht-marketing.nl M 06-20675284) 
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