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Yerseke, 3 januari 2017
Nieuwsbrief Stichting Promotie Yerseke (SPY)
Allereerst een gezond en succesvol 2017 toegewenst voor al onze partners, donateurs en sponsoren!
In de afgelopen 5 jaar hebben we ons ingezet voor de promotie van Yerseke en in de komende tijd gaan we
ook gewoon door met de promotie van de producten en de toeristische en recreatieve attracties van ons mooie
vissersdorp, waar je de liefde voor de zee kunt proeven (zie ook onze website www.yersekepromotie.nl).
Maar we willen meer, zoals:
Nieuwe activiteiten:
• Een brainstormavond over nieuwe plannen van SPY, in nauwe samenwerking met de gemeente
Reimerswaal, in het gemeentehuis te Kruiningen op een nader te bepalen datum in de maand februari a.s.
Voorbeelden van ideeën zijn:
- aantrekken van toeristen uit binnen- en buitenland door middel van dagelijkse bustochten,
o.a. van Antwerpen naar Yerseke vv.
- organiseren van bootdagtochten vanaf andere plaatsen naar Yerseke vv.
- laten rijden van een toeristentreintje vanaf afgelegen parkeerplaatsen door Yerseke
- het houden van huifkartochten vanuit Yerseke naar en door de Yersekse Moer
- organiseren van een Seafoodfestival, waaronder ook een nieuw Oester-evenement.
Veranderingen:
• Intensiveren van samenwerkingsverbanden met de Provincie Zeeland, gemeenten, bedrijfsleven,
organisaties en instellingen, zoals musea, vvv, enz.
• Het opgaan van de Stichting Mosseldag Yerseke in de Stichting Promotie Yerseke
• Het uitbreiden van SPY met een aantal nieuwe bestuursleden.
Uiteraard gaan we ook dit jaar weer gewoon door met onze activiteiten, waaronder:
- het uitgeven en vervaardigen van het Yerseke Magazine,
- het bijhouden en actualiseren van onze website www.proefyerseke.nl,
- het organiseren van overige evenementen.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Stichting Promotie Yerseke

www.proefyerseke.nl

