
Aan alle ondernemers, verenigingen,
stichtingen, accommodaties etc. 
in Harfsen en Kring van Dorth

       Harfsen, mei 2022.

Betreft: Promotieboekje ‘In en Om Harfsen’

Beste Harfsenaren en Kring van Dorthers,

Het is inmiddels meer dan 3 jaar geleden dat, op initiatief van Plaatselijk Belang Harfsen- 
Kring van Dorth, de 2e uitgave van ‘Hier in Harfsen’ verscheen. 
Inmiddels zijn alle 5.000 exemplaren op en is het tijd voor een 3e uitgave.

Doelstelling is wederom het promoten van Harfsen/Kring van Dorth in de breedste zin van het 
woord. De boekjes zullen worden aangeboden aan alle inwoners van Harfsen/Kring van Dorth, 
maar zullen ook worden verspreid via de diverse VVV-kantoren, winkels, makelaars, campings, 
B&B’s, etc. in de regio. 

De inhoud zal weer zeer divers zijn; het wordt een handzaam boekje (formaat A6) worden met  
alles wat Harfsen en Kring van Dorth te bieden hebben. Enkele historische verhalen, beziens-
waardigheden, toeristische attracties, fietsroutes en de diversiteit aan ondernemers, winkels, 
verenigingen, stichtingen, accommodaties, galeries, evenementen, etc.  
Zoals reeds genoemd kunnen ondernemers, verenigingen, stichtingen etc. zich promoten in dit 
boekje op de volgende wijze:

Optie A
*  1/1 pagina, met daarin naam, adres, etc. Een korte beschrijving (±100 woorden) van het 

bedrijf/onderneming. Deze dient u zelf aan te leveren. 
 Een fotograaf zal een aantal foto’s maken van uw bedrijf/onderneming.
 (de stichting behoudt zich het recht voor de tekst indien nodig aan te passen en de foto’s 

blijven eigendom van de stichting).
 Kosten € 95,-   

Optie B (alleen voor verenigingen, stichtingen, particulieren etc., dus niet voor bedrijven)
* Een vermelding met naam, adres, tel., etc. U dient hiervoor zelf de tekst aan te leveren.
 Kosten € 15,-  

Optie C
* U plaatst geen advertentie of vermelding, maar u wilt het initiatief wel financieel steunen met 

een bedrag van €  ..............

Bovenstaande opzet en prijzen kunnen alleen gehanteerd worden bij voldoende deelname !

Wij zien uw reactie graag vóór 1 juni a.s. tegemoet. 

U kunt dit doen door te mailen naar: inenomharfsen@plaatselijkbelangharfsen.nl 
met vermelding van optie A, B of C (optie C met vermelding van het bedrag dat u wilt  
sponseren).

Met vriendelijke groeten,
Namens de Stichting InenOmHarfsen,
 
Jannie Besselink,
Monique Brokken,
Jan Los,
Janneke Zoetbrood
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Zorgboerderij 't Heuvel
Belterweg 2a - 7217 PM Harfsen
Tel. 0573-431364 | Mobiel 06-20493332  
Jaccoko@hotmail.com
www.zorgboerderijheuvel.nl

DAGBESTEDING
VOOR 

OUDEREN

WWW.ZORGBOERDERIJHEUVEL.NL

Toneelvereniging De Veldhoekers
Secretariaat: Deventerweg 31 - 7245 AW Laren (Gld.)
Tel. 06-47008863
www.develdhoekers.nl 
veldhoekers@hotmail.com

Vrouwen van Nu,
Harfsen-Kring van Dorth
htttp:/www.harfsen.nl/nbvp

Colofon

Uitgever Stichting InenOmHarfsen
 Nuisvelderbos 23, 7217 RP Harfsen
Opmaak Jannie Besselink | Monique Brokken
Fotografie Michael Rhebergen | www.michaelrhebergen.com
Contact Inenomharfsen@plaatselijkbelangharfsen.nl

© 2016. Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt voor andere doeleinden zonder toestemming 
van de uitgever.

Meer informatie:
Gerrit Valkeman (0573 - 431675)

www.harfsen.eu/ijsbaan

IJsbaanvereniging “De Bosbaan”
Meer informatie:
G. Valkeman
Tel. 0573-431675
www.harfsen.eu/ijsbaan

HiERRust, ruimte en mystiekIN HARFSEN

* Inclusief fiets- en wandelroutes
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Logeerboerderij Oltvoort
Logeren met veel mogelijkheden
Lochemseweg 163a | 7217 RG Harfsen | 0573 431201 | www.oltvoort.nl

Logeerboerderij Oltvoort bestaat uit een groeps-
accommodatie met vele mogelijkheden. De 
boerderij ligt op een steenworp afstand van het 
prachtige Achterhoekse Harfsen in het voor 
die streek zo typische coulissenlandschap. De 
groepsaccommodatie bevindt zich op de voorma-
lige deel en hooizolder van de boerderij van de 
familie Boerman. De accommodatie is een geëi-
gend thuishonk voor vakanties, reünies, verenigin-
gen, organisaties en families van iedere omvang. 
Alle gewenste faciliteiten, alsmede ontbijt, lunch en 
diners, kunnen wij in overleg met u aanbieden. 

E-mail: info@oltvoort.nl

voorbeeld 
advertentiepagina

voorbeeld vermelding

STICHTING IN EN OM HARFSEN


