
 

 

 

 

 

 Zoek op de provinciale website welke maanden nog vrij zijn 
bij commissies en werkgroepen/wandelen 

 Kies een maand en geef dat door aan de coördinator van het 
wandelen Lammy Veldman: janenlammy@kpnmail.nl  

 Bespreek de pr-box (voor pijltjes, ballonnen, buttons en sjaaltjes)  

spandoek, stoepbord e.d. bij een uitleenpunt 
https://vrouwenvannu.nl/drenthe/uitleenpunten-pr-materiaal 

 Zoek een startlocatie 
- waar voldoende ruimte is om circa 200 tot 300 wandelaars te 

ontvangen 
- en waar genoeg ruimte in de buurt is om te parkeren 

 Maak afspraken over koffie/thee en soep 
 Zet twee routes uit (8 km en 12 km) 

 Laat de route eventueel voorlopen door iemand die niet bekend is in 
de omgeving 

 Zet bij de routebeschrijving ook de telefoonnummers waar de 
organisatie bereikbaar is voor vragen onderweg 

Vermeld  DEELNAME OP EIGEN RISICO 
 

Circa 3 maanden van te voren  

 uitnodiging maken en mailen naar Lammy Veldman.  
Mailadres: janenlammy@kpnmail.nl 

 Lammy zorgt ervoor dat alle afdelingen de uitnodiging krijgen en dat 
het op de website komt bij Commissies en Werkgroepen/Wandelen 

 Zet op de uitnodiging voor welke datum de wandelaars zich moeten 
opgeven (een week van te voren werkt het best) 

 Zet op de uitnodiging een e-mailadres en een telefoonnummer waar 
men zich kan opgeven 

 Maak een persbericht en probeer dit ongeveer een week van te 
voren geplaatst te krijgen 

 
 

Zodra de opgaven binnen zijn: 

Coördinator: 

Lammy Veldman 

janenlammy@kpnmail.nl 
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 Maak een lijst met deelnemers (verdeel ze op alfabetische volgorde 

in 2 of 3 groepen, dit voorkomt een lange rij met betalen) 
 Maak kopieën van de routebeschrijving 

 Geef het aantal deelnemers door aan startlocatie i.v.m. koffie en 

soep. 
 

 
 Op de dag zelf 

 Zet de route uit met pijltjes (in de pr-box) 
 Zet het stoepbord en of spandoek tijdig buiten en hang wat 

ballonnen op, zodat iedereen direct ziet waar ze moeten zijn 
 Zorg dat duidelijk is waar de deelnemers kunnen parkeren 

 Regel voldoende vrijwilligers 
 Zorg dat de vrijwilligers herkenbaar zijn (sjaaltjes en buttons zitten 

in de pr-box)  
 Noteer bij het inschrijven hoeveel wandelaars per afdeling mee doen 

 Bij terugkomst iedereen weer uitschrijven (hiermee voorkom je dat 
de pijltjes al worden opgehaald voordat iedereen binnen is) 

 

 
 

 
 En het allerbelangrijkste: geniet ervan! 

 

 

 

 


