
Gezonde Route ook in 2018:  

zondag 15 april.Doe je mee? 

  

Beste mensen, 

We hebben  2 x een Gezonde Route georganiseerd 

(in 2016 - 30 ondernemers, in 2017 - 20 deelnemers) om inwoners van 

Berlicum en Middelrode de kans te geven kennis te maken met alle 

professionals die zich bezig houden met Gezond Leven in de breedste zin van 

het woord. Gezondheid is vroeg of laat voor iedereen het hoofdthema, laten wij 

met zijn allen dit in het volle licht zetten. 

   

Terugblik Gezonde Route 2017 

"Leuke manier om met potentiële klanten kennis te maken - Fijn om te vertellen 

hoe ik werk – Het scherpt mij om na te denken hoe ik me presenteer in mijn 

eigen ruimte en in mijn publiciteit - na 1 jaar nieuwe klant gekregen agv open 

dag  - ongelofelijk: ruim 70 professionals zijn bezig met gezond leven - Daar wil 

ik bij horen!" 

 

Ook dit jaar willen we weer een open dag houden en wel op zondag 15 april. 

Praktisch:  

• De open dag is zondag 15 april 2018 van 11 tot 16 uur. 

• Naast algemene PR (weekbladen, lokale krantjes, FB, Twitter, website, 

etc.) komt er een huis-aan-huis-folder met deelnemers en plattegrond. 

• U kunt zelf via uw publiciteitskanalen ook aandacht vragen voor deze 

open dag; 

• Een bijzondere actie, van uw kant, tijdens de open dag kan de aandacht 

extra trekken 

• Daarnaast kunt u nadenken op welke wijze u verder een bijdrage wilt 

leveren om deze activiteit meer naar buiten te brengen. 

• Wij (Liesbeth, René en Will) zijn aanjagers van de open dag. Het zou 

mooi/fijn zijn als we samen deze open dag uitdragen en daar ook samen 



 

(op welke wijze dan ook) een bijdrage aan kunnen leveren, zodat we 

een nog groter en breder gezamenlijk draagvlak creëren voor deze 

Gezonde Route. Twee andere initiatiefnemers zijn gestopt: Annemarie 

van Venrooij is verhuisd en Marietta van Zijl is in loondienst gegaan. 

• Er zijn 40 vlaggen met logo en tekst van de Gezonde Route beschikbaar 

voor de eerste 40 deelnemers. 

• De kosten voor deelname bedragen 25 euro excl. btw. 

• We organiseren eind februari/begin maart een bijeenkomst voor 

deelnemers. 

 

Wilt u aangeven of u mee wilt doen met de open dag?  

• Stuur dan een reply op deze mail.Geef ook uw gegevens en adres waar 

uw bedrijf/praktijk is gevestigd aan ons door. Wilt u geen mails 

meer/heeft u geen interesse? Laat ons dat ook even weten dan halen 

we u uit het bestand. Mailen kan naar rene.albers@kpnmail.nl . 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Liesbeth van Beekveld (06-53483923) 

René Albers (06-10316556) 

Will van Zoggel (06-1075040) 

 

rene.albers@kpnmail.nl 

 

www.gezonderoute.wordpress.com 

www.facebook.com/groups/1642115776108501/ 

  

PS:Heeft u activiteiten, workshops, etc. Meld ze dan bij ons dan zetten we ze 

op de site en op FB. Gratis! 
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