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Belevings-fietsroute Smokkelen
Vanuit De Groote Heide is opdracht gegeven aan Routebureau Brabant om een
belevingsfietsroute rondom het thema ‘Smokkelen’ te ontwikkelen. Het Routebureau
heeft voor andere regio’s in Brabant al een aantal belevingsroutes ontwikkeld binnen
haar thema-lijn ‘Sagen & Legenden’. Om de beleving te vergroten wordt
gebruikgemaakt van de techniek van ‘storytelling’. Hiervoor wordt nauw
samengewerkt met de Breda University of Applied Sciences (Buas). De
Smokkelfietsroute wordt grensoverschrijdend (Cranendonck, Hamont-Achel) en maakt
gebruik van het fietsknooppuntensysteem.
De route wordt ontwikkeld in samenspraak met diverse lokale partijen en bedrijven.
Zowel VVV Cranendonck als het Smokkelmuseum zijn bij deze route betrokken. Heeft
u ook interesse om mee te denken bij het ontwikkelen van deze nieuwe
belevingsfietsroute? Laat het ons weten! (==>info@vvvcranendonck.nl)
Smokkel-producten. Doet u mee?
Om de beleving rondom de nieuwe fietsroute te versterken
en Cranendonck met recht als ‘smokkelgemeente’ te
kunnen profileren willen we producten in het smokkelthema hieraan koppelen. Dit kunnen bestaande producten
zijn(zoals bv het likeurtje ‘Smokkelaartje’) maar hopelijk
leidt deze route ook tot een aantal nieuwe smokkelproducten. Bij de belevingsroutes die elders in Brabant door het Routebureau zijn
gerealiseerd hebben lokale ondernemers onder meer bier, kaas, ijs, chocolade en
droplikeur in het thema van de betreffende route ontwikkeld.
Heeft u of kent u reeds bestaande producten in het kader van het smokkelen, of wilt u
graag meedenken over het ontwikkelen van nieuwe smokkel-producten? We horen het
graag van u! (==>info@vvvcranendonck.nl)
Zie voorbeelden van fietsbelevingsroutes die Routebureau Brabant en BUAS in andere
regio’s van Brabant hebben gerealiseerd.
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Gedichtentafels
Onder de titel “Poëzie door heel Cranendonck” gaat de VVVCranendonck, in navolging van het project in Valkenswaard en
Heeze-Leende, in de gemeente Cranendonck ook een twintigtal
zogenaamde gedichtentafels plaatsen.

tafel in Heeze-Leende

Dit zijn metalen tafels waarop een drietal aluminium boeken
liggen. In het opengeslagen boek staan twee gedichten. Het ene
gedicht is gemaakt door een lid van Schrijversclub ’t
Literatuurke uit Maarheeze en het andere gedicht is gemaakt
door een leerling uit groep 7 of 8 van een van de negen
basisscholen in Cranendonck. Leden van ’t Literatuurke hebben
in alle groepen 7 en 8 van alle basisscholen poëzie-workshops
verzorgen waarna de leerlingen een eigen gedicht mochten
schrijven. Een jury heeft inmiddels beslist welke twintig
gedichten in de boeken komen te staan.

Inmiddels is begonnen met het plaatsen van de tafels, verdeeld over de zes kernen
van de gemeente. Ook zal er een wandel/fietskaart worden uitgegeven waarop de
locaties van de tafels zijn aangegeven. De officiële oplevering is gepland op 20 maart
2022. Het project is tot stand kunnen komen door financiële steun van de Rabobank,
de gemeente Cranendonck, CultuurCraan Cranendonck en Nyrstar.
Geschenken en/of ideeën
Met Kerstmis in het verschiet zijn er diverse ondernemers die iets speciaals voor hun
personeel willen doen. Wellicht dat de VVV hierbij kan helpen. In 2021 hebben we een
nieuwe informatiebrochure over Cranendonck ontwikkeld. Leuk om toe te voegen aan
een geschenkenpakket. Reeds in de vorige nieuwsbrief is hierover bericht.
Het is een informatief en innovatief blad met publieksinfomatie over Cranendonck in
pocketformaat. We noemen het ons BooQi (BQ). Dertig bezienswaardigheden worden
hierin belicht, allen vergezeld van een QR-code die het ons mogelijk maakt om op elk
gewenst moment de informatie te actualiseren. De brochure kost €2 (inclusief BTW),
maar klanten in de VVV-winkel op de markt te Budel krijgen hem gratis.
De brochure kan ook worden besteld in veelvoud
van 10 stuks. Bij meer dan 100 stuks bezorgen wij
deze binnen Cranendonck zonder extra kosten.
Bovendien krijgt u dan 20% korting.
Inmiddels hebben we al meer dan 500 brochures
aan bezoekers van de VVV-winkel overhandigd.
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Bijzondere producten in ons assortiment
Voor alle producten geldt: zolang de voorraad strekt. Sommige producten zijn bij te
bestellen


BOEKEN , gerelateerd aan Cranendonck
We hebben onder meer diverse boeken van René Vos (mbt oorlogsverleden) op
voorraad. Zeer onlangs zijn in beperkte oplage toegevoegd:
Duivelskwartier,
Natuurlijk
auteur Johan
gedacht, De
Otten.
Groote Heide,
Naar aanleiding
poëtische
van de
beschouwing
heksenexpo die
door Monique
door de
Timmermans
gemeente is
ingericht bij de
€15
Baronie
(kasteeltje).1
€24,50



Leuke legpuzzels van Dorplein (€16,50) en De Groote Heide (€14,95)

VVV Cranendonck, Werkplan 2022
Ons werkplan voor 2022 is in de maak. Daarin staan de voorgenomen acties van onze
VVV. Heeft u een leuk idee waarmee we onze gemeente nog aantrekkelijker kunnen
maken voor onze toeristen, laat het dan even weten.

Partners VVV
Om de continuïteit op langere termijn te kunnen waarborgen komen we graag in
contact met ondernemers, die in de rol van partner onze VVV ondersteunen. We
hebben een partnerprogramma ontwikkeld dat we graag met geïnteresseerden
bespreken. Als gevolg van de COVID-19 pandemie hebben we onze acties in 2021
moeten opschorten. In 2022 pakken we dit weer op, mits dit enigszins mogelijk is.
U hoort nog van ons.
Kijk voor actuele infomatie op www.vvvcranendonck.nl en wordt
facebookvriend www.facebook.com/toeristinformatiecranendonck
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1 zie ook artikel in HAC-weekblad van juni 2019
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