
Uitnodiging Ondernemersavond
Maandag 1 april om 20.00 uur (inloop: 19.30 uur)
Buitencentrum: St. Walrickweg 9, Overasselt

Een nieuw toeristisch profiel 
voor de gemeente Heumen

Hoe smaakt de Hoeman-burger?

Aangesloten bij Toerisme Heumen

www.toerismeheumen.nl



Beste ondernemer,

Heumen is rijk aan een mooi en afwisselend landschap op korte afstand 
van Nijmegen. Er is een grote recreatieve sector die nog altijd groeit. 
Maar weet de bezoeker dat hij in de gemeente Heumen is en dat er 
meer is dan het Vennengebied of Heumensoord? Het ontbreekt aan 
een herkenbaar profiel, een verhaal voor dit mooie gebied. 
De opgave is: hoe kunnen we er samen voor zorgen dat Heumen 
smoel krijgt binnen het Rijk van Nijmegen? En de Hoeman-burger? 
Die gaan we proeven!

\

Wij stellen het op prijs als u met een korte mail naar rjoosten@heumen.nl 
aangeeft als u wilt komen en met hoeveel personen.

Met vriendelijke groet,

De Toeristische Adviesraad:

Maarten Schoenaker, wethouder Toerisme, gemeente Heumen
Marijke Sijbrands, SijFa rederij
Ronald Valenteijn, Buitencentrum
Arie Craanen, uitgever van o.a. Management Update en Topic
René Joosten, beleidsmedewerker Toerisme, gemeente Heumen

We zijn benieuwd naar uw mening 
en zien u graag op maandag 1 april 
om 19.30 uur bij het Buitencentrum.



19.30 uur:  Inloop

20.00 uur:  Welkom wethouder Maarten Schoenaker
Waarom dit initiatief van de Toeristische adviesraad om Heumen beter 
op de kaart te zetten:
•   herkenbaarheid van Heumen binnen Rijk van Nijmegen
•   iets moet in de etalage: de Idee Walrick en de Hoemannen:  
     iedereen kan aanhaken

20.15 uur:  Wat is de kracht van het concept Walrick en de 
Hoemannen door Arie Craanen
Enthousiast verhaal over de ongekende mogelijkheden om Walrick en 
de Hoemannen in te zetten.

20.45 uur:  Pauze met Hoemanburgers en Walrickballen

21.00 uur:  Waar liggen kansen voor ondernemers
Gesprek hierover in groepen; begeleid door leden van de adviesraad
Ideeën voor elk bedrijf en voor de sector in zijn geheel

21.30 uur:  Afsluiting door Marijke Sijbrands
•   Terugkoppeling uit de groepen
•   De vervolgstappen

21.45 uur:  Informele afsluiting
Met hapjes en een drankje

     Programma



We zien u graag op maandag 1 april 
om 19.30 uur bij het Buitencentrum.
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