
 

 

Bekijk deze mail in je browser 

 

  

 

Het belooft op allerlei vlakken een boeiend najaar te worden! Wij kijken alvast 

erg uit naar onze jaarlijkse Inspiratiedag 'Drempelvrij Toerisme' op 21 

november. Daarnaast focussen we in deze nieuwsbrief ook op enkele 

wijzigingen aan het bestaande kaart-en routemateriaal. Vervolgens delen we in 

samenwerking met Green Key enkele nuttige besparingstips voor 

logiesuitbaters. In de nieuwsbrieven van november en december volgen ook 

telkens een reeks handige tips! Bekijk zeker ook de goed 

gevulde agenda onderaan deze nieuwsbrief.  

 

Dit, en nog veel meer in deze sectornieuwsbrief! 

Veel leesplezier. 

 

Besparingstips voor logiesuitbaters: verwarmen  

  

 

Wist je dat... 74% van onze energie verbruikt wordt voor de verwarming van 

onze ruimtes? Investeren in duurzaamheid kan je al op korte termijn heel wat 

aan energiekosten besparen. Maar met welke maatregelen bespaar je nu snel 

energie zonder al te veel kosten? Wij lijsten de 3 belangrijkste quick wins op. 

Lees verder 

 

 

Nieuwe routes en kaarten 

  

Er zijn wat wijzigingen en nieuwigheden in ons aanbod kaart-en 
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routenmateriaal. Zo zijn de nieuwe wandelnetwerkkaarten van het 

Meetjesland in aantocht. De kaarten 'Meetjeslandse bossen' en 'Meetjeslandse 

kreken' hebben voortaan dezelfde lay-out als de website en het Routen-

magazine. Daarnaast verdwijnen er vier bewegwijzerde fietsroutes (de 

Milieu-route, de Scheldevalleiroute 1,2 en 3). Deze routes worden omgevormd 

tot routes op het netwerk en zijn enkel digitaal beschikbaar. Daarnaast zal ook 

de wandelnetwerkkaart Kalkense Meersen - Donkmeer in maart 2023 in een 

nieuw 'Routen-jasje' worden gestoken. De laatste herwerking van dit netwerk 

dateert van 2017, dus ook enkele trajecten zullen wijzigen.  

 

 

Inspiratiedag 'Drempelvrij Toerisme' | 21 november  

  

 

Kruis 21 november alvast aan in je agenda, want dan organiseert Toerisme 

Oost-Vlaanderen de jaarlijkse Inspiratiedag! Er werd gekozen voor het 

thema 'Drempelvrij Toerisme'. De vele initiatieven die er zijn om van toerisme 

een divers en drempelvrij verhaal te maken, komen aan bod in plenaire- en 

keuzesessies. Dit alles organiseren we in Museum Dr. Guislain in Gent. 

 

Een overzicht van de sprekers, het programma en de inschrijflink volgen zeer 

binnenkort. Hou je mailbox dus maar extra in de gaten! 

 

  

Terugblik Infodag 

groepen 2022  

 

 

https://tov.us7.list-manage.com/track/click?u=8b2f1cbfd96038f1d0a346670&id=0df17054e4&e=7f6d10af74
https://tov.us7.list-manage.com/track/click?u=8b2f1cbfd96038f1d0a346670&id=0df17054e4&e=7f6d10af74
https://tov.us7.list-manage.com/track/click?u=8b2f1cbfd96038f1d0a346670&id=b586f45d77&e=7f6d10af74
https://tov.us7.list-manage.com/track/click?u=8b2f1cbfd96038f1d0a346670&id=af900fa49c&e=7f6d10af74
https://tov.us7.list-manage.com/track/click?u=8b2f1cbfd96038f1d0a346670&id=27a5cdc004&e=7f6d10af74
https://tov.us7.list-manage.com/track/click?u=8b2f1cbfd96038f1d0a346670&id=b1c75c7a99&e=7f6d10af74
https://tov.us7.list-manage.com/track/click?u=8b2f1cbfd96038f1d0a346670&id=d56166c315&e=7f6d10af74
https://tov.us7.list-manage.com/track/click?u=8b2f1cbfd96038f1d0a346670&id=d56166c315&e=7f6d10af74


 

Infodag Groepen 2022; dat waren 

één beursdag en 11 prospectie-

tochten! Herbeleef de beurs en de 

prospectietochten via onze foto-

albums. 
 

 

Herbeleef Infodag Groepen  

 

 

Herfsteditie 'Wegwijzer 

Gratis activiteiten'  

 

 

 

In de nieuwe, digitale brochure vind 

je een bundeling van de gratis en 

betaalbare activiteiten in de 

provinciale domeinen, erfgoedsites 

en centra voor de periode oktober 

t.e.m. december 2022. 
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Bekijk de brochure 

 

 

Subsidieoproep 

'Iedereen Verdient Vakantie' 
 

 

 

Toerisme Vlaanderen lanceert voor 

de 6e keer de thematische 

oproep ‘Iedereen verdient 

vakantie’. Met dit impulsprogramma 

streeft Toerisme Vlaanderen ernaar 

de doelstellingen uit het transitieplan 

sociaal toerisme te behalen. 
 

 

Dien in voor 20/10/2022 

 

 

Toegankelijkheidsinfo bij 

publieksevents  

 

 

 

De provincie Oost-Vlaanderen voegt 

voortaan toegankelijkheidsinformatie 

toe aan haar evenementen voor het 

grote publiek die op de website ‘UiT 
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Meer nieuws: 

• De toegankelijke routes van Toerisme Oost-Vlaanderen krijgen ook 

bekendheid in het buitenland 

• Oost-Vlaamse sierteelt in de Nederlandse pers 
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