
 

 

  

  

 

In deze nieuwsbrief geven we je een stand van zaken omtrent het onderzoek 

naar de verblijfstoeristen in de verschillende regio's. Daarnaast ook een 

warme oproep om je in te schrijven voor onze streekverkenningen en 

workshops. Heb je al kennis gemaakt met de icoonfietsroutes? 

Ontdek dit, en nog veel meer, in deze nieuwsbrief.   

 

Veel leesplezier! 

 

 

Onderzoek verblijfstoerisme in de Vlaamse regio's  

  

 

Toerisme Vlaanderen en de provinciale toeristische organisaties starten op 1 

april met het grootschalig onderzoek over de verblijfstoeristen in de verschillende 

Vlaamse regio's. Een 170-tal Oost-Vlaamse logiesuitbaters hebben hun 

akkoord gegeven om mee te werken aan dit onderzoek dat het profiel, de 

activiteiten, de motivatie, de informatiebronnen, de tevredenheid en de 

bestedingen van de verblijfstoeristen in de Vlaamse regio’s in kaart brengt. 

Lees meer  

 

 

Workshops & streekverkenningen: 

ben jij al ingeschreven?  
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Ben jij al ingeschreven voor één van onze workshops en/of 

streekverkenningen? In samenwerking met I Like Media organiseert Toerisme 

Oost-Vlaanderen een mix tussen fysieke, interactieve workshops overdag en 

inspirerende webinars 's avonds. Elk van de opleidingen heeft als doel om jouw 

sociale media te optimaliseren. Daarnaast kan je inschrijven om deel te nemen 

aan de streekverkenningen. Via onze streekverkenningen ontdek je jouw eigen 

regio en maak je kennis met medeondernemers in jouw buurt. Ontdek het 

aanbod en schrijf je in.  

Reserveer je plekje 

 

 

Logies langs de icoonfietsroutes  

  

 

Icoonfietsroutes zijn thematische en belevingsvolle lange-afstandsfietsroutes 

doorheen Vlaanderen. Dé doelgroep van de icoonfietsroutes zijn de 

vakantiefietsers, die met de fiets van bestemming tot bestemming en dus ook 

van logies tot logies reizen. In 2023 zetten de projectpartners daarom de logies 

gelegen langs de icoonfietsroutes extra in de kijker. Met een eenvoudige check 

kan je nagaan of jouw logies ook op de icoonrouteplanner staat. Niet vermeld 

maar wel interesse? Lees dan zeker ook verder.  

Ontdek de icoonfietsroutes  
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Grenspark Groot 

Saeftinghe zoekt jou! 

 

 

 

Grenspark Groot Saeftinghe zoekt 

vrijwilligers die deze zomer de 

Infokeet en/of de Maalderij willen 

bemannen om het verhaal van het 

grenspark door te geven aan 

bezoekers. Een gastvrije 

instelling en jouw eigen 

interesse in het verhaal achter 

Grenspark Groot Saeftinghe is meer 

dan voldoende. Samen dragen we 

het fascinerende verhaal over aan de 

bezoekers, zodat zij het 

enthousiasme verder kunnen 

uitdragen. 
 

 

Meld je aan 

 

 

Project Eurocyclo: 

bestel de brochures 
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Door de algemene opmars 

van fietstoerisme in Europa lanceert 

Interreg V 'Eurocyclo'. Een project 

om een kwalitatief/kwalitatiever 

toeristisch-recreatief 

fietsaanbod te gaan creëren. 

Natuurlijk brengen we ook de 

fietsmogelijkheden in Oost-

Vlaanderen in de kijker. De focus ligt 

op het (verder) ontwikkelen en 

promoten van fietsnetwerken. Ook jij 

kan meedoen door brochures, die 

gratis te verkrijgen zijn, verder te 

verspreiden. 
 

 

Bestel hier je brochures  

 

 

Netwerkmoment 

STROOM 
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Ken je STROOM, Festival aan de 

Scheldevallei? STROOM neemt je 

gedurende 3 weken mee op 

ontdekkingstocht vol muziek en kunst 

langs de mooiste natuur van 

de Scheldevallei. Wil je als 

ondernemer meezeilen op het succes 

van dit duurzaam event? Dan is dit de 

uitgelezen kans. Toerisme 

Scheldeland en Toerisme Waasland 

nodigen je dan graag uit voor 

een inspirerend netwerkmoment. 
 

 

Ontdek het programma  

 

 

Project Aantrekkelijke 

Stadsrand opgestart 

 

 

 

Samen met jou willen we een gezicht 

geven aan het gebied van 

het Meetjesland dat grenst aan Gent 

en de Gentse haven. Via toerisme 

maken we leefgemeenschappen in 

kernen en wijken beter. 

De identiteit en het imago van het 

gebied versterken en 

bestaande initiatieven 

verbinden. We willen op 3 

brainstormmomenten ideeën 

sprokkelen voor concrete toeristische 

realisaties in het gebied. 

 

 

Brainstorm mee 

 

 

Vlaanderen 

Vakantieland: 'Stemming 

Bereikt'  
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Vlaanderen Vakantieland lanceerde op 1 

maart 2023 een nieuwe campagne 

'Stemming Bereikt'. De campagne heeft 

als doel mensen warm te maken voor 

een vakantie in eigen land. De zoektocht 

naar een vakantie, start vaak vanuit een 

‘stemming’: avontuur, bijzonder, zen,… 

Ook in jouw logies, stad, gemeente, 

organisatie,… worden er veel 

‘stemmingen bereikt’. Hoe 

jouw logies of organisatie kan meedoen, 

ontdek je in het artikel. 
 

 

Lees verder  

 

 

Toerisme Oost-

Vlaanderen zoekt jou! 
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Toerisme Oost-Vlaanderen is op 

zoek naar 

een expert in contentmarketing en 

pers- en influencerwerking. Je zal 

aan de slag gaan met een 

enthousiast marketingteam. Je zal 

voltijds instaan voor ons fiets- en 

wandelmerk Routen, waarmee we 

bezoekers en inwoners willen 

inspireren om de provincie te voet of 

met de fiets te ontdekken. Solliciteren 

kan tot voor 17 maart 2023. 

 

 

Solliciteer hier  

 

  

 

Meer nieuws: 

- Vacature EROV 

- Flanders Heritage Venues 2.0 

- Doe mee aan de spaarkaartactie Week van de Korte Keten 2023 

 

 

Agenda: 

• 14/03/2023: Netwerkmoment Logies Vlaamse Ardennen 

• 14/03/2023: Netwerkmoment STROOM 

• 14/03/2023: Meer resultaat halen uit Facebook | workshop Lowiz 

• 16/03/2023: Fietsvakanties via de Icoonfietsroute | webinar 

• 16/03/2023: Streekverkenning Waasland 

• 21/03/2023: Logiesconsult starters 

• 22/03/2023: Optimaliseer je presentatieskills met Wim De Vilder | EROV 

• 23/03/2023; Betere foto's maken met je smartphone | workshop 

• 29/03/2023: Waarom investeren in duurzame energie loont | EROV 

• 30/03/2023; Streekverkenning Meetjesland 

• 30/03/2023: Storytelling | workshop Lowiz 

Bekijk de volledige agenda 
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Nog beter op de hoogte blijven? 

Bekijk het laatste nieuws  

 

  

 

http://sector.tov.be/category/nieuws/

