
DEELNAMEFORMULIER BROMMELS! 2022 Smaak fan de Wâlden

Locatie Waar wordt de activiteit gehouden?

Naam locatie-eigenaar
Telefoon
E-mailadres
Naam locatie (indien van toepassing)
Adres + postcode locatie
Beschrijving locatie waar
de activiteit gehouden 
wordt

buitenruimte: bosperceel, weiland, boerenerf, tuin etc.
en/of 
binnenruimte: stal, kas, winkel, atelier, werkplaats, etc.

Datum(s) deelname 
Brommels!

zaterdag 27 augustus en/of zondag 28 augustus 

Openingstijden locatie 
tijdens Brommels!

zaterdag 27 augustus van … tot ...
zondag 28 augustus van … tot ...

Entreekosten + 
betaalwijze

(indien van toepassing)
Wat zijn de entreekosten van de locatie?
En hoe kunnen bezoekers van de locatie deze betalen?

Parkeergelegenheid Waar kan publiek parkeren?
En hoeveel parkeerplaatsen zijn er?

Sanitaire voorzieningen aantal toiletten voor publiek
Toegankelijkheid locatie Is de locatie toegankelijk voor minder mobiele personen (rolstoel, 

rollator, kinderwagens, buggy's)
Honden toegestaan? Zijn honden welkom op de locatie?
Aanmelden ja/nee Is aanmelding gewenst/noodzakelijk om de locatie te bezoeken? 

Zo ja, hoe en voor uiterlijk welke datum?

Activiteit Welke activiteit wordt er georganiseerd?

Naam organisator 
activiteit
Telefoonnummer 
E-mailadres
Naam activiteit
Omschrijving activiteit 
(en relatie met thema)
Doelgroep jeugd, volwassenen, ouderen, iedereen vanaf .. jaar?
Deelnamekosten + 
betaalwijze 

Wat zijn de deelnamekosten?
En hoe kunnen deelnemers betalen?

Aantal bezoekers dat 
tegelijk kan deelnemen 
aan de activiteit
Honden toegestaan? Zijn honden tijdens de activiteit welkom?
Toegankelijkheid 
activiteit

Is de activiteit geschikt voor minder mobiele personen (rolstoel, 
rollator, kinderwagens, buggy's)?

Datum(s) activiteit zaterdag 27 augustus en/of zondag 28 augustus
Tijden activiteit zaterdag 27 augustus van … tot ...

en/of 
zondag 28 augustus van … tot ...

Verwachte tijdsduur 
activiteit voor bezoeker

Hoelang is een deelnemer naar verwachting met de activiteit bezig?



Aanmelden ja/nee Is aanmelding gewenst/noodzakelijk voor deelname aan de activiteit? 
Zo ja, hoe en voor uiterlijk welke datum?

Social media We gebruiken deze informatie voor de social media berichten. 

Facebook
Instagram
Website

Foto’s Stuur minimaal 2 beelden mailen naar brommelsfestijn@gmail.com. 
Let op: voor drukwerk moeten het Hoge Resolutie beelden zijn. Als de 
bestanden zwaarder zijn dan 1 MB is het meestal prima.

Promotietekst

Schrijf hier een wervende tekst voor uw locatie/activiteit. 
Of geef een aantal steekwoorden, dan maakt onze communicatiemedewerker een 
passende tekst.



Wat is Brommels!?

Brommels! is een tweedaags landschapsbeleefevenement. De basis is bramen plukken in de

houtwallen en elzensingels die het coulisselandschap Noardlike Fryske Wâlden kenmerken.

Waarom een landschapsbeleefevenement?

Liefde voor het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden en de cultuur van de 

Wâldpiken, precies dát, is wat alle organisatoren van Brommels! met elkaar gemeen hebben.

Wat je liefhebt, daar pas je natuurlijk goed op! De organisatoren gaan dan ook met zorg om 

met alles wat het coulisselandschap en de Wâldpykcultuur kenmerkt. Graag nodigen zij 

bezoekers uit hiermee kennis te maken. Want wat je beter leert kennen, dat ga je meer 

waarderen en misschien wel, net als de organisatoren van Brommels!, koesteren!

Thema 2022

In 2022 kent het evenement een thema: Smaak fan de Wâlden (smaak van de Friese 

Wouden). 

Wie organiseren Brommels!?

Brommels! wordt georganiseerd door vrijwilligers van de Commissie Brommels! in 

samenwerking met een kerngroep van vrijwilligers die als ambassadeur en contactpersoon 

voor de dorpen optreden onder auspiciën van Stichting Wrâldfrucht.

Inwoners en organisaties in de Noardlike Fryske Wâlden kunnen activiteiten aandragen en/of

hun locatie (erf of bedrijfslocatie) beschikbaar stellen voor Brommels!  Activiteiten en locaties

worden door de Commissie Brommels! op passendheid getoetst. 

Passende activiteiten zijn activiteiten die een duidelijke relatie hebben met het Nationaal 

Landschap Noardlike Fryske Wâlden, de Wâldpyk cultuur en/of de braam. Dit jaar is het 

thema ‘Smaak fan de Wâlden’. Een thema dat zich bij uitstek leent voor activiteiten rondom 

streekproducten en eten uit de natuur.  

Hiernaast wordt een beperkt aantal activiteiten opgenomen in het programma dat het 

feestelijke karakter van Brommels! ondersteunt.

 

Meedoen aan Brommels!?

Wenst u deel te nemen aan Brommels!? Vul dan het formulier in en stuur dit retour naar 

brommelsfestijn@gmail.com. U hoort dan binnen 14 dagen of uw activiteit wordt opgenomen 

in het programma. 

mailto:brommelsfestijn@gmail.com


Verwachtingen en afspraken

Als uw activiteit(enlocatie) opgenomen wordt in het Brommels! Programma

kunt u van de organisatie verwachten dat:

* Uw activiteit gepromoot wordt via de website van Brommels! en waar mogelijk via drukwerk

en social media.

* U een Brommels! vlag in bruikleen krijgt ter aanduiding van de activiteitenlocatie.

* De organisatie beschikt over (een ontheffing) evenementenvergunning voor Brommels! in 

uw gemeente.

* De organisatie beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering voor het evenement 

Brommels!.

en verwachten we van u als deelnemer of locatie-eigenaar dat:

* U via uw eigen (social) media op een positieve wijze uw eigen activiteit en Brommels! 

onder de aandacht brengt van uw netwerk.

* U op verzoek bijdraagt in de verspreiding en/of display van promotiematerialen ten 

behoeve van Brommels!

* U voldoende op de hoogte bent van het gehele Brommels! programma om publiek tijdens 

het evenement te informeren.

* U tijdens Brommels! voor het publiek herkenbaar bent als gastheer/vrouw.

* In het geval u koffie/thee schenkt, hiervoor een minimum verkoopprijs van € 1,50 hanteert 

tijdens het evenement.

* U zelf zorg draagt voor voldoende parkeergelegenheid voor uw publiek of publiek verwijst 

naar nabijgelegen openbare parkeergelegenheid.

* U zelf zorg draagt voor een toiletvoorziening voor uw publiek of uw publiek verwijst naar 

een (openbare) toiletvoorziening in de directe nabijheid.

* U zich realiseert dat u zelf op uw eigen privé of bedrijfsterrein verantwoordelijk bent.

 .


