brengt toeristisch infopunt terug in Wierden

Home Sweet Home aan de Nijverdalsestraat in Wierden is vanaf
heden ook ingericht als toeristisch informatiepunt. In de winkel is
een hoek te vinden met folders, kaarten van de omgeving en een
digitale informatiezuil, die door Stichting Gastvrij Wierden & Enter
beschikbaar is gesteld. Via deze zuil kunnen toeristen zelf informatie
verschaffen, maar het is natuurlijk ook mogelijk om het personeel om
tips te vragen.

“Het past goed bij onze winkel en we vinden het
heel leuk om mensen te woord te staan!”, vertelt
Everdien Companje van Home Sweet Home. Ze
werd vorig jaar tijdens Sunte Mart'n door
wethouder Richard Kortenhoeven gevraagd of het
infopunt bij haar in de winkel ondergebracht kon
worden. Inmiddels is een hoekje van de winkel
ingericht met allerhande informatie uit de regio.
“Het is goed om toeristen naar het dorp te halen
en ze te informeren over wat Wierden en
omgeving te bieden heeft! Dit zorgt ook weer voor
een meer bruisend centrum.”

“Het nieuwe bestuur van Stichting Gastvrij
Wierden & Enter bestaat uit vijf ondernemers die
werkzaam zijn in de toeristische en recreatieve
sector. Het doel is om met name de digitale
informatievoorziening stevig in de markt te zetten.
Mensen die willen ontspannen en op zoek gaan
naar leuke uitjes of vakanties, inspireer en
informeer je tegenwoordig als eerste via internet.
En ook als mensen eenmaal hier in Twente, of in
dit geval in Wierden en Enter zijn, gaat de
zoektocht naar evenementen en leuke to-do tips
voornamelijk op internet verder.”

Met de komst van Stichting Gastvrij Wierden &
Enter, als opvolger van het oude Tourist Info, zijn
er wat veranderingen op het gebied van de
toeristische promotie in de gemeente Wierden.
Het nieuwe informatiepunt sluit daar volgens
Corine Hofstra, marketingmedewerker van de
stichting, naadloos op aan.

Toch is een fysiek informatiepunt ook belangrijk.
Voor wie alsnog de behoefte heeft aan wat extra
informatie, een folder of wandelkaart in de hand,
kan in de winkelkern van Wierden weer terecht bij
een toeristische informatiepunt, thans ingericht in
de winkel van Home Sweet. In de winkel trekt een
digitale zuil de aandacht. Daarop is info over
horeca, accommodaties,
events, activiteiten,
natuurgebieden en routes
te vinden. Daarnaast zijn
er schapjes aan de wand
bevestigd, met daarop
een groot assortiment aan
folders en diverse wandelen fietskaarten van het
Routenetwerk Twente."

