
 Nieuwsbrief  4 
 In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan: 

 Gelukkig Nieuwjaar 

 werkplan VVV Cranendonck 2023 

 webpagina met locale producten 

 smokkelbeleefroute 

 producten in de winkel 

 De beste wensen voor 
 2023 
 Alle vrijwilligers van de VVV in 
 Cranendonck wensen u het allerbeste 
 voor u, uw gezin en uw onderneming. Dat 
 u met succes uw onderneming mag 
 runnen  . 

 Wat doet de VVV Cranendonck in 2023? 
 Onlangs hebben we het werkplan 2023 vastgesteld. Hierin is tevens een 
 verslag opgenomen van wat we allemaal hebben gedaan het afgelopen jaar. 
 Twee nieuwe activiteiten springen in het oog. We gaan (1) werken aan een 
 webshop en we gaan (2) een webpagina maken met een overzicht van alle 
 producten die in de gemeente Cranendonck worden geproduceerd. Indien u 
 het werkplan wilt ontvangen dan sturen wij u een pdf-bestand op als u het 
 even laat weten via  vvvcranendonck@gmail.com  , 

mailto:vvvcranendonck@gmail.com


 Webpagina met locale producten 
 We willen graag toewerken naar een catalogus van streekproducten. In onze regio zijn 
 meerdere ondernemers die producten maken, telen of kweken. Woont u in de gemeente 
 Cranendonck of bevindt zich uw bedrijf in deze gemeente dan is dit wellicht interessant voor 
 u.  Maakt u ook producten die u wil promoten? We komen graag met u in contact. Stuur svp 
 voor 1 februari 2023  een bericht naar  vvvcranendonck@gmail.com  , zodat we hiermee 
 rekening kunnen houden. 

 Smokkelbeleefroute 
 Er wordt op dit moment hard gewerkt aan 
 een smokkelbeleefroute, een fietsroute in 
 onze regio. Heeft u een idee dat nog kan 
 worden meegenomen? Laat het even 
 weten. Denk hierbij aan een element in de 
 route of wellicht een “smokkelproduct” op 
 uw menukaart…. 

 Producten in onze winkel 
 De laatste maanden zijn diverse legpuzzels ontwikkeld en 
 verkocht in onze winkel. ook de VVV-cadeaucard en het 
 Buuls Lèsplenkse doen het goed. Loop gewoon eens 
 binnen bij de VVV op de markt in Budel. 

 Blijf op de hoogte 
 Actuele informatie via onze  website  of  facebook  of  twitter  ¶ 

 Partner worden? 
 Wellicht kunnen we wat voor elkaar betekenen. Diverse ondernemers gingen u voor. 
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