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Samen werken aan een gastvrij Reggedal  

 

Nieuwsbrief 1, 23 oktober 2013 

Denkt u met ons mee ? 
Reggedal Vrijetijdsagenda 

De 6 Regge-gemeenten en het Waterschap Regge & Dinkel hebben 
de wens om samen met ondernemers en organisaties een 
vrijetijdsagenda voor het Reggedal te ontwikkelen. Onze 
bureaucombinatie is gevraagd om dit proces te begeleiden. 

Herstelprojecten Reggedal 

Dit voorjaar zijn de herstelprojecten gepresenteerd in het 
inspiratieboek ’Samen maken we het Reggedal’. In combinatie met 
de variatie aan ondernemers, routes en initiatieven ligt er een 
goede basis om het Reggedal te ontwikkelen tot een sterke drager 
voor de vrijetijdseconomie in West Twente. 

Verbindingen 

Samen met u gaan wij graag aan de slag met de koppeling van 
recreatieve routes, netwerken en voorzieningen en de ontwikke-
ling van gezamenlijke initiatieven. Het realiseren van (nieuwe) 
verbindingen tussen de vrijetijdssector en natuur, cultuur, zorg, 
sport en detailhandel is hierbij belangrijk. Dit geldt ook voor een 
duidelijk herkenbare positie van het Reggedal binnen Twente, het 
Landgoed van Nederland. 

Werksessies 

In twee werksessies met ondernemers, organisaties en terrein-
beheerders wordt invulling gegeven aan de vrijetijdsagenda. In de 
1e sessies worden ambities, ideeën en kansen vertaald naar 
centrale thema’s met bijbehorende activiteiten, arrangementen 
etc. voor het hele Reggedal, van Diepenheim tot Ommen. 

 

 

Werksessies Reggedal 
19.30 – 22.00 uur 

di. 12 
november 

wo. 13 
november  

do. 14 
 november  

di. 26 
november  

1e werksessie  

Locatie: Zinin - Nijverdal 

Willem Alexanderstraat 7 
1e werksessie  

Locatie: Boscafé - Lemele 

Lemelerweg 16 
1e werksessie  

Locatie: de Waarf - Enter 

Werfstraat 19 
2e werksessie  

Locatie: Zinin Nijverdal 
do. 28 

november  
2e werksessie  

Locatie: de Waarf Enter 
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Inspirerende locaties voor de 
werksessies: 

 
• Zinin theater in Nijverdal 
• ’t Boscafé in Lemele 
• Enterse Waarf in Enter   
 
U kunt zelf kiezen ! 

Samenwerking 

In een 2e sessie staat het ontdekken van nieuwe 
samenwerkingsvormen binnen het Reggedal centraal. 
Ook de inpassing van het Reggedal in de campagnes 
voor Twente, Salland en Vechtdal komt aan bod. 

De resultaten worden vertaald naar concrete ideeën 
voor product-markt-partner-combinaties en 
marketingactiviteiten binnen het Reggedal.  

De vrijetijdsagenda vormt de rode draad voor 
initiatieven die door samenwerkende ondernemers in de 
toekomst worden gerealiseerd voor bezoekers en 
inwoners van het Reggedal. 

 

Aanmelden 

Bent u als ondernemer of organisatie actief in of 
gerelateerd aan de vrijetijdseconomie in het Reggedal?  

Dan kunt u zich tot 11 november a.s. aanmelden voor 
de werksessies in Nijverdal, Enter of  Lemele door een 
mail te sturen naar info@hofsteadvies.nl met vermelding 
van uw naam, contactgegevens en voorkeurslocatie.   

Wij hopen u als ’ Regge-ondernemer’ te mogen 
begroeten! 

Voor vragen en/of nadere informatie kunt u uiteraard 
contact met ons opnemen. 

Met vriendelijke groet, 

Hofsté & Mentink Advies 

Bureaucombinatie Reggedal 
 
 
 
 Contactgegevens: 

Beekweg 4 
7481 RG HAAKSBERGEN 
T  053-5696132 
E  info@hofsteadvies.nl 
M 06-13735473 (Manon Hofsté-Nijhuis) 
M 06-20736463 (Agnes Mentink) 
M 06-55793661 (Stefan Hofsté) 
 
 

plattelandsadvies


