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Inleiding 

 

Voor u ligt het PR Draaiboek voor Wichmond en Vierakker. Dit document is opgesteld om inwoners, verenigingen en 

bedrijven te ondersteunen bij het promoten van hun activiteiten. Het is een document van en voor het dorp. Merkt u op dat 

er onjuistheden instaan of hebt u nieuwe input dan horen wij dit graag van u. Zo helpen we elkaar om onze activiteiten een 

zo groot mogelijk bereik te geven. U kunt dit mailen naar info@wichmondvierakker.nl 

Wij hopen dat u veel profijt zult hebben van dit draaiboek, succes met het organiseren van uw activiteiten. 

 

Vriendelijke groet, 

Bestuur Dorpsbelang Wichmond Vierakker 
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1. Comunicatiekanalen voor promotie-uitingen 
1.1. Verspreiding posters en flyers  

Locaties Wichmond/ Vierakker 

Waar Adres Contactgegevens  

Den Olde Kriet (café + cafetaria) 

 

Dorpsstraat 25 Rianne Neerlaar/ Geert Harmsen (eigenaren) 

0575 441 600 

https://www.facebook.com/dokwichmond/?ref=br_rs 

 

IKC de Garve 

(Basisschool + kinderopvang) 

 

Dorpsstraat 19 Frida Meints (directeur) 

0575 441 473 

Bakkerij Besselink  

(Prikbord tegenover de ingang) 

 

Dorpsstraat 6 0575 441 239 

Prostantse kerk Wichmond 

 

Dorpsstraat 16 0575 441 376 

Witmundi gebouw Dorpsstraat 16 

 

 

Vitrinekast milieustraat Kruising Baron van der Heijdenln met 

Beeklaan 

 

Wim Dijkstra 

Lankhorsterstraat 8 

06-13593919 

 

S.V. Socii /Sporthal "De 

Lankhorst" 

 

Lankhorsterstraat 3a 0575 441 547 

https://www.facebook.com/sv.socii/ 

 

Chocolaterie Magdalena en 

Koffiehuis Ludgerusgebouw 

 

Vierakkersestraatweg 37 0575 441 581 

https://www.facebook.com/chocolateriemagdalena/ 

 

Boerderijwinkel Den 4akkker 

 

Kapelweg 14 0575 441 434 

https://www.facebook.com/Den4akker-

260975500625011/ 

 

Theetuin Vierakker 

 

IJselweg 13 06 11250614 

https://www.facebook.com/theetuinvierakker/ 
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1.2 Social media/Internet 

Wat Contactpersoon Contact 

Facebookpagina “Wichmond-Vieraker” 

 

 

Josine Breukink 

 

josinebreukink@gmail.com 

06 25098014 

 

Facebook “je bent een Wichmonder als”  

 

Aanmelden als lid  

Instagram: geeft foto’s de hashtag 

#wichmondvierakker , foto’s komen dan ook op de 

website www.wichmondvierakker.nl 

 

  

Digitale Dorpsplein wichmondvierakker.nl 

 

Met behulp van de innovatiesubsidie die Dorpsbelang 

in 2018 heeft ontvangen kunnen we jou ook 

ondersteunen met het maken van een eigen website. 

Deze websites worden gekoppeld aan 

www.wichmondvierakker.nl 

(Voorbeelden ECWV en Oranjecomite Vierakker 

Wichmond).  

  

Josine Breukink 

(Dorpsbelang) 

josinebreukink@gmail.com 

Facebook “Beleef Bronckhorst”  https://www.facebook.com/inbronckhorst/ 

 

1.3 Fotografie 

Wat Contactpersoon Contact 

Achterhoekfoto Paul Harmelink www.achterhoekfoto.nl (contactformulier) 

  

mailto:josinebreukink@gmail.com
http://www.achterhoekfoto.nl/
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1.4 Persbericht in de krant 

Krant Informatie Redactie 

Contact Bronckhorst- Noord 

 

https://www.contactnoord.nl/ 

 

redactie@contact.nl 

Aanleveren voor vrijdag 12:00 uur 

 

De stentor 

 

https://www.destentor.nl/bronckhorst/ zutphen@destentor.nl 

 

De Gelderlander 

 

https://www.gelderlander.nl/bronckhorst/ redactie@gelderlander.nl 

 

1.5 Evenementenagenda 

Agenda Contactpersoon Contact 

Facebookpagina “Wichmond- 

Vierakker 

 

Als je een evenement maakt op een 

eigen facebookpagina, stuur dan een 

pb naar Wichmond-Vierakker of 

contactpersoon hier rechts. Dan 

koppelen wij het evenement aan 

onze facebookpagina. Heb je geen 

facebook, dan maken wij een 

evenement voor je aan. 

Dit evenementen overzicht dient ook 

als dorpsagenda en wordt 

gepubliceerd in de Ludgerbode. 

 

Josine Breukink josinebreukink@gmail.com 

MeedoeninBronckhorst.nl Hanneke Kruissink hanneke@meedoeninbronckhorst.nl 

0648895775 (bereikbaar op dinsdagmiddag of 

woensdagochtend) 

 

Achterhoekagenda.nl Redactie redactie@achterhoeknieuws.nl  

0544 - 80 10 20 

 

mailto:zutphen@destentor.nl
mailto:hanneke@meedoeninbronckhorst.nl
mailto:redactie@achterhoeknieuws.nl
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Agenda plaatselijke kranten (Vizier 

op Bronckhorst, Contact en 

Zutphens Koerier) 

Zie “adverteren in kranten” 

 

1.6 Radio en TV 

Wat Informatie Contact 

Radio Ideaal/ TV Ideaal 

 

 

Bij Ideaal adverteert u regiogericht. Dat 

betekent dat u nog gerichter kunt inspelen op 

de doelgroep tegen relatief lage kosten. 

Daarnaast heeft Ideaal een grote 

naamsbekendheid in de regio en staat Ideaal 

dichtbij de mensen 
 

redactie@ideaal.org 
reclame@ideaal.org 

0314 - 62 4002    

https://www.ideaal.org/index.php 

Regio9/Optimaal FM 

 

 

REGIO8 brengt dagelijks regionaal nieuws op 

alle kanalen en informeert inwoners over 

gebeurtenissen in de streek. 

redactie@regio8.nl  

reclame@optimaal.fm 

0315-82 00 25 

http://www.regio8.nl/ 
 

Berkel FM 

 

 

B-FM is de radiozender voor de regio Zutphen. redactie@b-fm.nl 

reclame@b-fm.nl 

0575-519473 

http://www.b-fm.nl/ 
 

Omroep Gelderland 

 

 

Omroep Gelderland is erop gericht zoveel 

mogelijk Gelderlanders te bereiken met 

uitzendingen via de diverse media. 

omroep@gld.nl 

reclame@gld.nl 

026 - 3 713 713 

https://www.omroepgelderland.nl 
 

 

 

 

mailto:redactie@ideaal.org
mailto:reclame@ideaal.org
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1.7 Overig 

Wat Informatie Contactpersoon 

Ludgerbode De Ludgerbode is een uitgave op papier die 3 

maal per 2 jaar huis aan huis wordt verspreid in 

Wichmond en Vierakker. 

 

Wim Dijkstra 

info@wichmondvierakker.nl  

06-13593919 

Portaalborden Wichmond/ Vierakker Bij het binnenrijden van Wichmond/ Vierakker 

staan portaalborden. Op deze borden kunnen 

evenementen weergegeven worden. Kosten zijn 

5 euro per bord. 

 

Wim Dijkstra 

info@wichmondvierakker.nl  

06-13593919 

 

Vergeet niet uw dorpsgenoten persoonlijk te informeren  
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2. PR Middelen en faciliteiten 
Voor het aanschrijven van de verschillende fondsen voor subsidie schrijft u een plan dat is afgestemd op de specifieke wensen en 

richtlijnen van het fonds (de verschillende fondsen). Informatie en spelregels vindt u in onderstaande schema. 

 

Wat Informatie Spelregels via Contact 

Dorpsfonds Wichmond/ 

Vierakker 

 

Het Dorpsfonds is een financieel fonds ten 

behoeve van de leefgemeenschap Wichmond 

Vierakker. Het bestuur van het Dorpsbelang 

beheert het fonds.  
 

https://wichmondvierakker.nl/

dorpsfonds/ 

info@wichmondvierakker.nl 

Oranje Fonds Organisaties die actief zijn aan de sociale 

kant van de samenleving kunnen een beroep 

doen op een financiële bijdrage van het 

Oranje Fonds. Het Oranje Fonds wil de 

betrokkenheid in de samenleving 

bevorderen. Vanuit hun expertise zorgen ze 

er steeds vaker voor dat projecten niet alleen 

geld krijgen, maar ook kennis kunnen 

opdoen, ervaringen uitwisselen en zich 

vaardigheden eigen maken. 
 

https://www.oranjefonds.nl/de

-projectcheck 

info@oranjefonds.nl 

Leefbaarheidsalliantie 

Gelderland 

Je kunt een beroep doen op de 

leefbaarheidsalliantie wanneer je samen met 

minimaal 4 dorpsgenoten wil zorgen voor de 

verbetering van de leefbaarheid. 

Leefbaarheidsalliantie kan je met subsidie en 

advies helpen om je leefomgeving beter te 

laten aansluiten bij je wensen en de 

verbondenheid tussen mensen te versterken. 
 

https://www.gelderland.nl/Leef

baarheid,-ondersteuning-van-

bewonersinitiatieven-op-

gebied-van-leefbaarheid-en-

sociale-samenhang 

026 359 99 99 

Stichting “Pak An” 

 

Stichting "Pak An" ondersteunt ideeën die 

bijdragen aan de toekomst van de 

achterhoek. Vooral ideeën van en voor 

jongeren (leeftijdsgrens 16- 80 jaar). Ideeën 

die gehonoreerd worden krijgen persoonlijke 

coaching bij de realisatie en tevens een 

financiële bijdrage. 
 

http://www.anpakken.nl/info/ info@anpakken.nl 

mailto:info@anpakken.nl
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Sponsoractie de Werf 

Vorden 

Kringloopwinkel "De Werf" besteed een deel 

van de opbrengt aan goede doelen en 

maatschappelijke initiatieven die gedragen 

worden door de Vordense bevolking. 

 

http://www.veilingcommissie.n

l/sponsoractie-2018 

sponsoractie@veilingcommis

sie.nl 

Gemeente Bronckhorst 

 

Subsidies met betrekking tot een sociaal 

idee, onderhoud maalvaardige molens, 

verenging, sloopregelingen, 

plattelandsontwikkeling, onderhoud en 

isolatie monumenten, ondernemers, 

participatiesubsidie, landschap en 

energieloket. 

 

https://www.bronckhorst.nl/ho

me/subsidies_45596/ 

(0575) 75 02 50 

 

mailto:sponsoractie@veilingcommissie.nl?subject=Sponsoractie%20Veilingcommissie
mailto:sponsoractie@veilingcommissie.nl?subject=Sponsoractie%20Veilingcommissie

