
        WANDELGROEP “STAP MEE” 

     Algemene informatie 

 

(Versie 1 september 2022) 
 

Doelstelling 

De wandelgroep “STAP MEE” is in 2015 in het kader van de actie meer bewegen 

voor ouderen tot stand gekomen. Sinds mei 2022 valt de groep officieel onder de 

Activiteitencommissie van de Seniorenvereniging Teylingen. Deelnemers moeten lid 

zijn van de hiervoor genoemde vereniging om deel te kunnen nemen aan de 

activiteiten van de wandelgroep.  

Als principe voor de wandelingen geldt: “Vrijheid, blijheid”, dat wil zeggen 

uitnodigend, maar niet verplichtend. 

Organisatie 

Voor een goed verloop is wel enige vorm van organisatie gewenst. Daarom is er een 

aantal spelregels opgesteld. De spelregels zijn in overleg met de organisatie van de 

wandelclub “Langs Duin en Veld” tot stand gekomen  

Wandelseizoen  

Het seizoen loopt van september t/m mei. De wandelingen worden om de veertien 

dagen op woensdagmiddagen in de even weken georganiseerd. 

Het wandelprogramma start in september. Rond Kerstmis en Nieuwjaar wordt een 

korte winterpauze ingelast. 

Wandelgebied  

De wandelingen worden in principe gehouden in de gemeente Teylingen. 

Start- en eindpunt 

Het start- en eindpunt van een wandeling zijn altijd bij een horecagelegenheid 

gelegen. Hier kan na afloop worden uitgerust, nagepraat en wat worden 

gedronken. De kosten van de consumpties zijn voor eigen rekening. 

Er wordt meestal gestart bij het paviljoen ’t Sassennest in het park Rusthoff in 

Sassenheim. Om door het wandelseizoen heen een enigszins gevarieerd  

programma aan te kunnen bieden, wordt er af en toe ook gestart in Voorhout, 

Warmond of het buurtschap De Engel. 

De startlocaties zijn altijd met fiets, auto of openbaar vervoer bereikbaar. 

Start en duur wandeling  

Er wordt om 14.00 uur vanaf de in de uitnodiging aangegeven startlocatie gestart.  

De lengte van de wandeling is ongeveer 5 km. 

Wandeltempo 

Het wandeltempo is ongeveer 5 km per uur. 

Vanwege het wandelplezier van de totale groep wordt van de deelnemers 

verwacht dat zij aan dit tempo kunnen voldoen.  

                                  

                                               

                                                                                



Eigen risico 

Men loopt op eigen risico. De begeleider zijn niet verantwoordelijk voor eventuele 

calamiteiten. Om ongevallen te voorkomen loopt men zo veel mogelijk links van de 

weg en wacht men op elkaar bij het oversteken. 

Ook is het belangrijk dat men schoenen draagt met een goed profiel. 

Deelnemers, die door de leiding niet in staat worden geacht om de wandelingen 

naar behoren mee te lopen, alsmede deelnemers die zich niet aan de aanwijzingen 

van de begeleiders houden, kunnen van deelneming worden uitgesloten. 

Maximale aantal deelnemers 

Om een optimale veiligheid te garanderen is op grond van ervaringen gebleken, 

dat een groep van 30 wandelaars het maximale aantal is. Op de verzendlijst zal 

daarom een maximumaantal van 50 personen worden aangehouden. Nieuwe 

deelnemers worden, indien nodig, op een wachtlijst geplaatst. Zij worden op de 

verzendlijst geplaatst, indien er personen van de deelnemerslijst afvallen. 

Kosten 

Aan de wandelingen zelf zijn geen kosten verbonden. 

Toezending wandelinformatie 

De informatie over elke wandeling wordt het hieraan voorafgaande weekeinde 

naar alle op de verzendlijst voorkomende personen per e-mail toegezonden. 

Voor een wandeling hoeft men zich niet van te voren aan- of af te melden. 

Zo nodig, wordt door middel van een zogenoemd “Nieuwsbericht” extra informatie 

aan de deelnemers verstrekt  

Wandelprogramma  

Elke 2 weken wordt er door de coördinator een route uitgezocht. Het volledige 

wandelprogramma is bij de start van het nieuwe seizoen dus niet bekend, maar wel 

de data waarop in het betreffende seizoen zal worden gewandeld. 

Wandelweer  

In principe gaat de wandeling altijd door. Bij zeer slechte weeromstandigheden zal 

een wandeling worden afgelast, zoals bij onweer of continue regenval, maar ook bij 

gladheid. 

De afgelasting wordt uiterlijk op de vroege morgen van de dag van de wandeling 

per e-mailbericht aan alle op de verzendlijst vermelde personen doorgegeven. 

Contact, aanmelding en afmelding 

Contact kan uitsluitend per e-mail worden opgenomen bij de coördinator van de 

wandelgroep, te weten Theo Witteman; th.witteman@planet.nl 

De aanmelding van nieuwe deelnemers gaat door middel van een schriftelijk 

bericht via genoemd e-mailadres. Geïnteresseerden worden alleen met hun naam 

en e-mailadres op de deelnemerslijst geplaatst.  

Degenen, die niet meer aan de wandelingen willen of kunnen deelnemen, worden 

verzocht dit met een e-mailbericht aan de coördinator te melden. 

 

Coördinator: Theo Witteman 

Begeleiders: Margot Kivits en Bram van Leeuwen 
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