
Evaluatie grote Smurfen Wandelzoektocht



1 Verloop van de wandeling:

1.1 Er waren 219 deelnemers in totaal. Er werden een hoop 
drankkaarten verkocht. Mensen waren tevreden en er kwam veel 
positieve feedback.

1.2 Er waren genoeg snoepzakjes voor alle kinderen. Ook van de 
kleurprenten had ik genoeg voorzien.

1.3 Tegen 22u30 was de zaal opgeruimd. Koen en Sigfried zijn rond 22 
uur de lichtjes, pijlen ed op de routes met de fiets gaan opruimen.

1.4 Dank aan Johan en zijn papa om in de keuken alles zo vlot te laten 
verlopen.
Dank aan Koen en Sigfried om de bar vakkundig te bemannen.
Dank aan Ellen om bij te springen aan de kassa, de hulp was heel 
welkom.
Dank aan alle pannenkoekbakkers voor hun bakwerk.

1.5 Dank aan Ann voor de kas en de excel lijst en het bijhouden van 
het aantal deelnemers.

1.6 Dank aan juf Inge voor het beschikbaar stellen van de 
smurfenstempel (de kindjes én ouders vonden het een leuke 
stempel) en alle andere materialen.

2 Deelname leerkrachten aan de wandeling:

2.1 Er werd besloten om dit jaar (op vraag van de leerkrachten) geen 
Halloweenwandeltocht te voorzien. Dit omdat de leerkrachten zelf 
ook graag deel wouden nemen aan de wandeltocht.
Het was dan ook heel spijtig om te zien dat enkel Daniël en Tamara
op de wandelzoektocht langskwamen/deelnamen.

3 Voorbereiding:

3.1 Het kopiëren van alle blaadjes en routes verliep vlotjes. Het 
lamineren van de grote posters iets minder (de lamineermachine 
was een beetje stuk).

3.2 Het uitknippen en verdelen in omslagen van de verschillende 
prenten nam wel wat tijd in. Maar het meest tijdrovend was toch 
het vullen van de snoepzakjes voor de Smurfenschat (Ik was in 
totaal toch ongeveer 6 uur bezig om de snoepzakjes te vullen, 
sluiten en te verzamelen in een heel grote zak, 2 eigenlijk…).



4 Wat kan nog beter?

4.1 Drankbestelling: 

4.1.1 Swinnen bellen met geschat aantal deelnemers om dan drank en glazen
te bestellen. De mannen van Swinnen schatten zelf de hoeveelheid 
drank in.

4.1.2 Zelf bestellen voor het aantal deelnemers:
Voor 200 personen; 3 bakken Primus / 2 vakken Duvel / 6 flessen plat 
water / 6 flessen bruisend water / 2 bakken limonade (gele én witte 
misschien??) / 2 bakken pepsi / 1 bak Tongerlo

4.1.2.1 Ik had me gebaseerd op het factuur van vorig jaar Halloweentocht. Hierdoor 
had ik eigenlijk niet genoeg drank besteld.
De bak Primus was op en er was wel nog vraag naar bier.
Ook de chips was volledig op, deze moeten we voor de volgende activiteit 
terug aanvullen!!

4.2 Pannekoeken:

4.2.1 De pannenkoekenverkoop verliep niet zoals geschat. Er waren een 
groot aantal versbereide pannenkoeken over. Ook de pannenkoeken die 
we bijkochten (omdat we 1 pannenkoek/persoon wouden voorzien) 
waren allemaal nog over. Deze hebben we dan geschonken aan de 
school (hier tot op heden geen feedback of merci op ontvangen).

4.2.1.1 Mogelijke oplossingen om volgende keer beter te verkopen:
* Bakken (of opwarmen in de pan) in de zaal zelf.
Op die manier komt de geur vrij, waardoor mensen sneller zin krijgen om iets 
te eten.

4.3 Opstellen in de zaal en op het terrein:

4.3.1 De bewegwijzering gebeurde door Michaël. Er kwam vnl. positieve 
feedback. Het was voor sommigen verwarrend omdat we met veel 
verschillende kleuren pijlen werkten. Er waren mensen die dachten dat 
elke route een eigen kleur had. Aan het kleine padje naast het OCMW, 
om route 2 en 3 te doen, was de pijl niet voor iedereen even zichtbaar.

4.3.2 Doordat er in de mapjes meerdere omslagen met puzzelstukken in 
zaten, dachten de deelnemers dat het de bedoeling was om een prent 
te nemen uit elke omslag. Daardoor waren er op het einde enkele 
groepen die niet overal een smurfenprent hadden kunnen nemen.

4.3.2.1 In toekomst de prentjes uit de omslagen nemen en gewoon los in de mapjes 
stoppen.



4.3.3 Door het mooie weer was de zaal beschikbaar tijdens de opvang. 
Hierdoor kon ik (Rosita) samen met Bert en Merel de zaal leuk inkleden.
Indien de zaal niet vrij was geweest, waren extra handen nodig geweest
om op korte tijd alles klaar te krijgen.

4.4 Excel lijst deelnemers:

4.4.1 De lijst in toekomst alfabetisch ordenen op familienaam van het (de) 
kind(eren).

4.4.2 Het aantal inschrijvingen is het aantal deelnemende gezinnen, niet het 
totaal aantal deelnemers (ik printte wat te veel routes af).

4.4.3 Het aantal deelnemers ook opdelen in aantal kinderen / aantal 
volwassenen. Op die manier is het ook handiger om het aantal 
snoepzakjes correct in te schatten.

4.4.3.1 Dit wil zeggen dat in toekomst ook de inschrijvingsstrookjes hiervoor 
aangepast moeten worden!! Nu kon men enkel het totaal aantal deelnemers 
invullen. Daardoor kón er ook geen onderscheid gemaakt worden tss 
kinderen en volwassenen.

5 Wat is nodig?

5.1 Een vast draaiboek voor alle activiteiten over hoe, waar en 
wanneer drank/food te bestellen.

5.2 Meer zichtbaarheid van de O.V. ook op activiteiten van de school. 
Bij elke gelegenheid dat de O.V. meehelpt of 
deelneemt/organiseert zouden de leden hun rode t-shirt moeten 
dragen. Ook telkens posters/flyers ophangen/meegeven om meer 
bekendheid bij de ouders te krijgen en ook op die manier nieuwe 
leden aan te trekken.

5.3 De site visueel aantrekkelijker maken? (Kleur, pictogrammen ipv 
tekst, beweeglijkheid….(het is nu een eerder statische pagina)).
De mogelijkheid om ons te liken op Facebook via de webpagina?

5.4 Drankbonnetjes of drankkaarten?? Bij elke activiteit op dezelfde 
manier werken, oftewel drankbonnetjes of drankkaarten.

5.5 Een vaste manier om de Excel lijsten op te stellen, dit maakt het 
ook voor Ann veel makkelijker om te werken.

6 Samenvatting:
Zeker voor een eerste samenwerking door 2 van de nieuwere leden, verliep alles toch 
vlot en was het resultaat prima. Dit is voor herhaling vatbaar .
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