
Uitnodiging   

Graag nodigt het Platform De Utrechtse Waarden u uit voor een interactieve avond op maandag 12 

september in ‘In het Witte Paard’, Cabauwsekade 42, 3411 EC in Lopik (Cabauw). Deze avond is 

speciaal voor organisaties die actief zijn of het gebied van Recreatie & Toerisme uit de gemeenten 

Montfoort, Oudewater, IJsselstein en Lopik.  Tijdens deze bijeenkomst willen wij u inspireren en 

motiveren om samen met andere ondernemers mooie arrangementen te bedenken en uit te rollen. 

Met deze arrangementen kunnen bewoners en bezoekers nog meer genieten van ons mooie gebied 

met prachtige steden, dorpen en het polderlandschap die de Utrechtse Waarden rijk is. De 

arrangementen zorgen ervoor dat bezoekers langer in ons mooie gebied willen blijven of anders 

zeker nog een keer terug willen komen! Ook u als ondernemer zal meer bezoekers ontvangen en 

naamsbekendheid krijgen. De dagvoorzitter voor deze avond is burgemeester Laurens de Graaf van 

gemeente Lopik. 

 

Programma 

19.30 uur  Inloop met koffie en thee 

19.45 uur  Openingswoord door de voorzitter van het Platform De Utrechtse Waarden, 

   burgemeester, Petra van Hartskamp-de Jong  

19.55 uur  Sprekers 

• Jamie de Jong, eigenaar Hotel Broeck, Oudewater 

• Martine van Amerongen, Stichting Groene Hart verbinders 

20.15 uur  Tafelsessies arrangementen 

20.45 uur  Ideeën arrangementen pitchen  

21.15 uur  Hoe nu verder en afsluiting door Petra van Hartskamp-de Jong 

21.30 uur  Netwerkwerkborrel 

22.00 uur  Einde bijeenkomst 

 
Aanmelden 
In verband met de organisatie en catering willen wij u vragen om u vóór 1 september aan te melden 
voor deze bijeenkomst. Dit kan door een e-mail te sturen naar Femke Steenbergen via 
steenbergen.f@woerden.nl met vermelding van uw naam, naam van de organisatie en het aantal 
personen. (bij meerdere personen graag de namen van alle deelnemers aangeven).  

Bent u verhinderd maar wel geïnteresseerd? Laat het ons weten, dan informeren wij u op een andere 
manier.  

Heeft u zich aangemeld maar onverhoopt toch verhinderd, wilt u dit dan aan ons door te geven.  

Graag tot maandag 12 september!  

Burgemeester P.J van Hartskamp-de Jong 

Voorzitter Platform De Utrechtse Waarden  

mailto:steenbergen.f@woerden.nl

