
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie, wanneer een waar? 

 

Datum:  Maandag 11 november 2019  
Locatie:  De bijeenkomst start bij Grote Kerk in het historische centrum van Blokzijl, 

Brouwerstraat 11. Na het plenaire programma lopen wij naar verschillende locaties 
in Blokzijl voor het diner. De bijeenkomst eindigt bij Grand Café-restaurant Prins 
Mauritshuis, Brouwerstraat 2.  

Parkeren: Op de parkeerplaats aan de Kanaalweg. Vanaf hier loopt u in enkele minuten naar 
het historische centrum van Blokzijl via een wandelpad.   

 

Programma Dag van het toerisme – Thema ‘Steenwijkerland overal aantrekkelijk’ 

 

15.30 uur Ontvangst  
16.00 uur • Opening door Roel van Hoorn, voorzitter KopTop, en Michiel Sweere, vicevoorzitter 

KHN Steenwijkerland  
 • Korte inleiding over de historie van de kerk door gids van Het Gildenhuys Blokzijl 
 • Anouk van Eekelen, Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen – ‘Perspectief 

bestemming Steenwijk 2030’ 
 • Pauze  
 • Eduard Pieter Oud, oud-directeur Amsterdam Marketing, – ‘Waarom zou ik daar heen 

gaan?’ 
18:15 Aanvang diner op verschillende locaties in Blokzijl 

• Voorgerecht:                In de kerk, verzorgd door De Strandhoeve, Baarlo 

• Hoofdgerecht:     Restaurants Prins Mauritshuis, Sluiszicht, Tapas Barça en     
                         Auberge aan het Hof 

• Nagerecht en nazit:    Club Oranje / Prins Mauritshuis 



Dag van het Toerisme  

Vooruitlopend op de nieuwe visie op Toerisme & Recreatie voor Steenwijkerland (Weerribben-

Wieden), organiseren KopTop en KHN de ‘Dag van het toerisme’ op maandag 11 november 

aanstaande. Als horeca- of recreatieondernemer in de gemeente Steenwijkerland mag u deze dag 

niet missen. Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van de ‘Week van de ondernemer in 

Steenwijkerland’.  

 

SPREKERS 

 

Anouk van Eekelen ‘Perspectief bestemming Steenwijk 2030’ 

Vorig jaar ontwikkelde het Nederlands Bureau voor Toerisme en 

Congressen (NBTC) het Perspectief 2030: een nieuwe visie op de 

bestemming Nederland. Bedoeld om iedere Nederlander te laten profiteren 

van toerisme; bezoekers, bedrijven en bewoners.  

 

∙ Wat is de stand van zaken een jaar na de presentatie van Perspectief 2030?  

∙ Hoe gaat Nederland aan de slag met de strategie in het perspectief ‘Nederland overal 

aantrekkelijk’.  

∙ Kan Steenwijkerland aanhaken?  

∙ Kunnen we deze strategie in onze eigen nieuwe visie op toerisme vertalen naar ‘Steenwijkerland 

overal aantrekkelijk’.  

∙ Kunnen we hiermee een evenwichtige ontwikkeling van toerisme in heel de gemeente te 

stimuleren?  

 

Onze eerste spreker Anouk van Eekelen gaat op interactieve wijze in op deze vragen. Van Eekelen is 

Director Destination Development bij NBTC. Met haar team wil zij innovaties aanjagen en versterking 

en vernieuwing van het aanbod in de bestemming Nederland stimuleren.  

 

Eduard Pieter Oud  ‘Waarom zou ik daar heen gaan?’ 

Onze tweede spreker, Eduard Pieter Oud, borduurt voort op het vraagstuk 

van evenwichtige ontwikkeling van toerisme in de regio, in plaats van 

uitsluitend focus te hebben op bestaande drukbezochte trekpleisters. Hij 

deelt zijn ervaringen die hij met dit vraagstuk heeft opgedaan in de regio 

Amsterdam en Noord-Holland.  

 

Oud was als zakelijk directeur van Amsterdam Marketing (nu Amsterdam & partners) mede-

initiatiefnemer van de samenwerking ‘Holland boven Amsterdam’ en van het project ‘Amsterdam 

bezoeken, Holland’ zien. Oud is nu partner bij Respons Evenementen  - Toerisme - Citymarketing en 

directeur bij Almaar Marketing a.i.  

 

Aanmelden 

Wij hopen dat wij u op 11 november mogen begroeten! Wilt u bij deze unieke bijeenkomst aanwezig 

zijn, meld u dan voor 4 november aan via https://wvdo-steenwijkerland.nl/dag-van-het-toerisme/ 

∙ Vooraf aanmelden is verplicht in verband met het verzorgen van het diner.  

∙ Hebt u zich aangemeld, maar bent u onverhoopt toch verhinderd? Wilt u dat dan ook 

doorgeven?  

https://wvdo-steenwijkerland.nl/dag-van-het-toerisme/

