
Aan alle ondernemers in de toeristisch-recreatieve sector en horeca van de Gemeente Peel en Maas. 
 
De Gemeente Peel en Maas heeft de sector uitgedaagd om een doorstart van het toeristisch-recreatief platform Peel en Maas te 
maken. Met een écht gedragen platform, van en voor de ondernemers om wie het gaat. Jullie dus. Vijf ondernemers hebben 
samen met een nieuwe onafhankelijke voorzitter alvast de eerste stappen gezet.   
 
Graag willen wij samen met jullie allemaal, een inspirerende nieuwe start maken van een inhoudelijk volledig nieuw Platform. Het 
moet een krachtig collectief worden van álle vrijetijdsondernemers uit onze mooie Gemeente! Jullie inbreng mag hierbij niet 
ontbreken!  
 
Daarvoor nodigen wij jullie uit voor een bijeenkomst op maandag 31 oktober 2022, 19:00 uur Beringerzand.  
 
De avond zal geleid worden door Ivo Joosten, creatieve communicatieadviseur |dienstbare dagvoorzitter | strategisch 
sparringpartner.  
 
Met het volgende programma:  
19:00 uur Inloop  
19:30 uur  Opening met voorstellen bestuur, doel van de avond en rol van de Gemeente door Wethouder Rob Wanten  
19:40 uur Spreker Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen: Thijs de Groot, Program Manager destination 

development  
 

 
 
Thijs zal ons meenemen in de trends, ontwikkelingen en strategie op nationaal en regionaal niveau en aansluitend specifiek voor 
Peel en Maas.  
 
20:30 uur Middels interactieve sessies zal Ivo ons meenemen in onderwerpen zoals;  

• De beoogde koers van Toeristisch Platform Peel en Maas  

• De structuur van het platform: stichting of vereniging?  

• Wat is een krachtig collectief je waard?  

• Hoe kunnen we ons collectief in Peel en Maas krachtiger maken?  

• Schetsen vervolg & afsluiting  
 
21:30 uur  Start netwerkborrel  
 
Aanmelden kan via administratie@platformpeelenmaas.nl. Graag tot ziens op maandag 31 oktober, vanaf 19:00 uur. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de initiatiefnemers: 
 
Mariëlle Meulendijks | IJshofje / Groepsaccomodatie Lutjen Hendrik | Meijel 
Onno Ludin | Camping Beringerzand | Beringe 
Ralph Teeuwen | DOK6 Cinema | Panningen 
Jan Bouten | Centrum Management | Panningen 
Frank van Meegen | De Zoes | Helden 
Wil van Oosteren | Onafhankelijk voorzitter 
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