
UITNODIGING VAN DE WERKGROEP WANDELNETWERK MIDDEN-DRENTHE:  

ONLINE BIJEENKOMST 11 NOVEMBER 19.30 UUR OVER DE WERVING VAN LOKALE VRIJWILLIGERS 

 

Doel van deze bijeenkomst is de contactpersonen uit de dorpen voor het wandelen te informeren 

over het werven van lokale vrijwilligers voor het controleren van het nieuwe wandelnetwerk.  

 

Het Recreatieschap Drenthe start met het werven van vrijwilligers voor het nieuw aanlegde 

wandelnetwerk in Midden-Drenthe (fase 1). Het is de bedoeling deze vrijwilligers zoveel mogelijk 

lokaal te werven, via de contactpersonen uit de dorpen of Verenigingen van Plaatselijk belang.  

 

Tijdens de bijeenkomst wordt de werkwijze om lokale vrijwilligers te werven toegelicht. Ook wordt 

er verteld wat Recreatieschap Drenthe verwacht van de vrijwilligers, welke werkzaamheden zij 

verrichten en hoe u vrijwilligers uit uw dorp of omgeving kunt aanmelden.  

 

Wanneer 

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 11 november vanaf 19.30 uur. Let op: het is een online 

bijeenkomst. De link naar de bijeenkomst wordt vooraf gestuurd aan de personen die zich hebben 

aangemeld. 

 

Voor wie 

- Contactpersonen voor het wandelen uit de dorpen en/of bestuursleden van Verenigingen voor 

Dorpsbelangen in het gebied waar het wandelnetwerk onlangs is aangelegd.  

- Denk aan de Broekstreek, Bruntinge, Drijber, Elp-Zuidveld, Eursinge (Westerbork), 

Holthe/Lieving, Nieuw Balinge, Smalhorst, Spier, Orvelte, Wijster, Witteveen, Zwiggelte en 

Westerbork.  

- Eén evt. twee personen per dorp kunnen zich aanmelden.  

 

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een bericht te sturen naar Ingeborg de Groot, 

onder vermelding van uw naam en het dorp dat u vertegenwoordigt. Het e-mailadres is: 

idgroot@recreatieschapdrenthe.nl. Voor vragen kunt u ook een bericht sturen of bellen op  

T. 06 252 759 79 

 

Het wandelnetwerk is te raadplegen op https://wandelnet.planner.routemaker.nl/planner 

(inzoomen op Midden-Drenthe). Wilt u ten behoeve van dit overleg vooraf een papieren kaart van 

het wandelnetwerk per post ontvangen, geef dit dan aan bij uw aanmelding onder vermelding van 

uw adres. (Dit kan alleen bij tijdige aanmelding). 

 

Werkgroep wandelnetwerk Midden-Drenthe 

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door werkgroep wandelnetwerk Midden-Drenthe, in 

samenwerking met de gemeente Midden-Drenthe en Recreatieschap Drenthe. Dit zijn de leden van 

de werkgroep: Dirk Beugel (Rondje Beilen), Gerard Epping (gemeente), Jelly Heling (Dorpenoverleg 

Midden-Drenthe), Jakob Nijhof (LTO Midden-Drenthe), Margret Wieldraaijer (Welzijn Midden-

Drenthe), Albert Kerssies, Iwan de Vries (Recreatieschap), Henk Valstar (Recreatieschap), Marjan 

Koops (Recreatieschap), Tinka Neutel (gemeente) en Mylotte Huisjes (gemeente).  
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