
Toeristisch Laarbeek

Voor massaal EK kijken in de kroeg was het nog iets 
te vroeg, maar gelukkig kan de Laarbeekse horeca 
toch terugkijken op een mooie zomer. Het weer zat 
soms best mee, bezoekers hadden duidelijk zin om 
er weer op uit te gaan en lieten hun portemonnee 
gelukkig niet thuis. Het werd de afgelopen maanden 
wel duidelijk: in Laarbeek zijn er genoeg mooie 
bestemmingen en Toeristisch Laarbeek wil die nóg 
duidelijker laten zien.

De Laarbekers weten natuurlijk wel waar ze moeten 
zijn, in hun groene gemeente. Voor de bezoekers ligt 
dat wat anders. In vervlogen tijden stapten ze daarvoor 
bij het VVV binnen, voor folders of wijze raad van de 
persoon achter de balie. Maar tegenwoordig wordt die 
afkorting hoofdzakelijk nog in verband gebracht met 
een voetbalclub uit Venlo: de VVV verdwijnt uit het 
straatbeeld. Lokaal vult Toeristisch Laarbeek die leegte 
op.

Folders en flyers
De VVV is op de retour, natuurlijk ook door de komst van 
internet en apps. Toch vinden recreanten en toeristen 
het nog prettig om papieren folders en flyers te bekijken 
of verzamelen. En daarin ziet Toeristisch Laarbeek dus 
een belangrijke rol voor hun ondernemers. Zij kennen 
Laarbeek en de branche zonder routekaart. Daarmee zijn 
zij een belangrijke bron van informatie.

De ondernemers die deelnemen in Toeristisch Laarbeek 
zijn verspreid over alle kernen van de gemeente. Het 
kersverse bestuur vertegenwoordigt de verschillende 
delen van de gemeente ook goed. Het zit vol met kennis 
uit de praktijk en staat met de voeten in de klei van de 
toeristische sector in Laarbeek. Dat bestuur bestaat 
uit voorzitter Jos Vogels (Landgoed d’n Heikant, Aarle-
Rixtel), Lilian van Vijfeijken (In de Hei accommodaties, 
Mariahout), Arian de Groot (Knus bij Marie, Beek en 
Donk), Berry Huygens (By Berry, Lieshout), secretaris en 

penningmeester Jack Vlaming zorgt met zijn bestuurlijke 
ervaring, samen met Ria Tijssen, voor de juiste aanvulling. 

Kruisbestuiving
Toeristisch Laarbeek staat sinds afgelopen mei op de 
toeristische kaart. Van de 117 Laarbeekse ondernemers 
die hun brood verdienen met toerisme, heeft ruim een 
derde zich al aangesloten. Deze zogeheten Gastvrije 
Ambassadeurs zijn te herkennen aan een Toeristisch 
Laarbeek-vlag die trots wappert op niet-windstille dagen. 
“Elke ondernemer is een ambassadeur die Laarbeek mee 
op de kaart zet, legt Jos Vogels uit. “De ondernemers 
helpen elkaar op deze manier. Stel je overnacht ergens 
als toerist in Laarbeek en je wilt iets leuks doen. De 
ondernemer bij wie je verblijft kan je op deze manier 
goed informeren. Die kruisbestuiving van informatie 
uitwisselen zorgt uiteindelijk voor aanloop van toeristen 
bij de deelnemers aan het platform. Iedereen wordt er zo 
mee geholpen.”

Samen kom je verder
De reacties op Toeristisch Laarbeek zijn positief. Jos: 
“Aangesloten ondernemers zien het nut er duidelijk van 
in. Ze ervaren het als een groot pluspunt dat er op veel 
plaatsen informatie over het toeristische aanbod in 
Laarbeek te vinden is. Die informatie inspireert bezoekers 
om vaker naar Laarbeek te komen en er langer te verblijven. 
Onze ambassadeurs zien echt dat je verder komt als je 
samen optrekt, in plaats van dat je solistisch te werk gaat: 
Toeristisch Laarbeek is nú al een succesvol netwerk. Mooi 
dat we dat in zulke korte tijd al hebben bereikt.”
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Toeristisch Laarbeek staat na vijf 
maanden al duidelijk op de kaart

v.l.n.r. Ria Tijssen, Jack Vlaming, Berry Huygens, Jos Vogels, Lilian van Vijfeijken en Arian de Groot.
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