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VOORTREKKERMONUMENT ONTVANG REKORD TOEKENNING
Pretoria, 28 Oktober 2013: Die Voortrekkermonument is onlangs deur 50 000 Rekord-lesers
aangewys as die wenner in die Beste Museum-kategorie en het ook die tweede prys verower in die
kategorie Where to take out-of-towners.
Die Monument word jaarliks deur bykans 200 000 mense besoek waarvan 40% van hierdie besoekers
plaaslik is. Buitelandse besoekers, veral die Sjinese, ag die Monument as een van hulle
voorkeurbestemmings in die land. Die feit dat die Monument oor die afgelope paar jaar verskeie nuwe
inisiatiewe geloods het, dra daartoe by die dit al hoe meer gewild is en baie besoekers ontvang.
Die Monument bied jaarliks vier antiek- en versamelaarsmarkte aan. Die mark is baie gewild en word
as die beste van sy soort in die land geag. Die Park Acoustics-konserte wat maandeliks plaasvind, lok
toenemend meer persone en die Militêre Fees het hierdie jaar 73% meer besoekers as verlede jaar
gehad. Dan is daar ook die jaarlikse Kultuurfees en Kontreimark wat pas geloods is en die Afriforummusiekfees wat jaarliks ± 30 000 persone lok. Die terrein bied ook bergfietsbane, staproetes en
perderitte aan. Die Monument het ook sy eie draf- en stapklub wat drie tot vier byeenkomste jaarliks
op die terrein aanbied. Die Springbok Vasbyt is onlangs as die beste in die land deur die tydskrif
Runner’s World aangewys.
Die piekniekterrein is ook baie gewild. Daar is twee sale wat gehuur kan word vir informele
byeenkomste en aparte braaiplekke vir ‘n rustige Sondagmiddagpiekniek.
Die QR-skyfies wat die Monument onlangs installeer het, bied ‘n addisionele diens aan toeriste
deurdat hulle self d.m.v. hulle slimfone kan kyk waaroor ‘n paneel of ‘n uitstalling handel.
Die Monument is trots op die Rekord-toekenning en volgens die Besturende Direkteur, me Sonja
Lombard, sal die Monumnent voortgaan met innoverende denke om sodoende gestand te doen aan
argitek Gerard Moerdijk se wens dat die monument vir ‘n duisend jaar sal staan. Hierdie toekenning
aan die VTM bevestig die steeds groeiende opvatting dat die VTM ‘n gasvrye sentrum van
uitnemendheid is, beide as erfenisinstansie en toerismebestemming.
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