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I. Wat is het Pronkjewailpad? 

Het Pronkjewailpad is een langeafstandswandelpad dwars door Groningen, opgedeeld in een 

Noordroute en een Zuidroute.  

Op ontdekkingstocht door Gastvrij Groningen  

Het Pronkjewailpad is als het ware de individuele Tocht om de Noord – want het is niet alleen een 

wandelpad, maar ook een evenement. Wandelaars moeten in elk dorp op de route minstens één 

stempel halen en ontdekken zodoende gastvrij Groningen. Zij kunnen het Pronkjewailpad van april tot 

november lopen, en onderweg is er (elke week van donderdag tot en met zondag) van alles te beleven! 

De Noordroute (250km) is in 2018 van start gegaan en was een groot succes. Het eerste jaar 

Pronkjewailpad is tijdens de Camino Groningen met groot succes afgesloten (zie hiervoor: 

Pronkjewailpad.nl).  De Zuidroute (ruim 350km) opent in 2019. 

Stempels en Pronkjewails  

We willen de wandelaars de mooiste pronkjuwelen van onze provincie laten zien. Niet alleen qua 

landschap en cultuurhistorisch erfgoed, maar ook horeca, galerieën en musea. Bij dit Pronkjewailpad 

staat ‘gastvrijheid’ centraal. Lokale (horeca-)ondernemers en andere toeristische, recreatieve en 

culturele (TReC) organisaties kunnen stempelpost worden. Naast een stempel bieden zij de wandelaars 

ook een ‘Pronkjewail’ aan: dit is een gastvrij gebaar, een voorproefje van uw organisatie. Zij kunnen er 

bijvoorbeeld voor kiezen de wandelaar te laten zien hoe mosterd gemaakt wordt, door een museum 

of tuin te laten lopen, een stukje Groninger poffert te laten proeven, of ze moeten de stempel 

verdienen d.m.v. een activiteit (zie ook voorbeelden Noordroute).  U kunt de vorm van zo'n Pronkjewail 

zelf bedenken, maar wij kunnen uiteraard ook met u meedenken als u daar behoefte aan heeft.  

Opening 

De Zuidroute van het Pronkjewailpad gaat van 23 t/m 31 maart 2019 feestelijk van start met een 

opening. In 9 dagen lopen twee groepen (ieders de helft van) het Pronkjewailpad en gaan bij alle 

nieuwe stempelposten op bezoek om deze officieel te certificeren als stempelpost. Er lopen o.a. 

vertegenwoordigers, burgemeesters en verslaggevers mee. U hoort t.z.t. van ons op welke dag wij uw 

dorp aandoen. 

 

II. Waarom meedoen?  

Als stempelpost trekt u de wandelaars logischerwijs al naar binnen. We verwachten dat ruim duizend 

wandelaars uw locatie passeren tussen april en november 2019. Als u interesse heeft om ook een 

stempelpost te worden, vragen we u dus om de wandelaars een Pronkjewail aan te bieden: een teken 

of gebaar van gastvrijheid. 

 

 

 

 



 

Wat bieden wij u Wat vragen wij van u 

 

Ruim duizend extra bezoekers Het regelen van een stempel  

Gratis PR & reclame (o.a. via de App) Het bedenken van een leuk Pronkjewail 

Een bezoekje tijdens onze opening  Het meenemen van het Pronkjewailpad op uw 

website en/of sociale media (wij sturen u een 

communicatie-kit) 

 

III. Wat voor soort stempelpost wordt u?  

Het Pronkjewailpad is geopend van 4 april t/m 31 oktober 2019, elke donderdag tot en met zondag, 

van 10:00-17:00u. Uiteraard begrijpen we dat uw openingstijden soms afwijken. Dat is geen probleem. 

U kunt er (optioneel) voor kiezen om een ‘semi-bemande’ stempelpost te worden. Dat betekent dat, 

wanneer u gesloten bent, u een stempel (en eventueel een pronkjewail) buiten plaatst – bijvoorbeeld 

in een kastje, vogelhuisje of brievenbus. De wandelaars lezen dan in de app dat ze, ondanks dat u 

gesloten bent, toch bij u kunnen stempelen.  

Er zijn verschillende soorten stempelposten of het Pronkjewailpad.  

1. Bemande stempelpost 

De wandelaars kunnen altijd bij u stempelen (behoudens overmacht). 

 

2. Semi-bemande stempelpost 

De wandelaars kunnen altijd bij u stempelen, ook wanneer u gesloten en dus niet aanwezig 

bent.  

 

3. Onbemande stempelpost 

Bij deze stempelposten is nooit iemand aanwezig. De wandelaars kunnen hier dus zelf 

stempelen. Zo’n stempelpost is dus altijd ‘open’. Veel open kerken zijn onbemande 

stempelposten. De stempel staat vaak op een tafel in de kerk, of onderin óf bovenin de 

toren. Andere voorbeelden van onbemande stempelposten zijn bijvoorbeeld ’t Knuppelpad 

in ’t Roegwold (stempelkastje onder bankje) en het kastje met slot bij ’t Schienvat in Kantens 

(code staat in de app).  

 

Daarnaast zijn er nog twee andere soorten posten op het Pronkjewailpad. 

4. Uitgiftepunt 

De wandelaars schrijven zich online in voor het Pronkjewailpad. Zij ruilen hun inschrijfkaart 

bij een uitgiftepunt om voor een stempelkaart. Uitgiftepunten zijn voornamelijk VVV’s.  

 

5. Premium Pronkjewailpost  

Een nieuwe versie van een stempelpost is de ‘begin- of eindpunt stempelpost’. We gaan de 

Zuidroute van het Pronkjewailpad opdelen in verschillende etappes, die goed aansluiten bij 

het openbaar vervoer. Dit etappe-schema hoeven wandelaars niet per se te volgen, maar we 

zien op de Noordroute dat dit in de praktijk wel veel gebeurt. Dat is met name interessant 

voor horeca-locaties: veel wandelaars zijn namelijk op zoek naar accommodatie onderweg. 



 

Als u accommodatie aan kunt bieden en u bent geïnteresseerd om ‘begin- of eindpunt 

stempelpost’ te worden, dan maken we wat extra reclame voor u. Wel vragen we dan een 

kleine vergoeding van uw kant.  

 

IV. Wat voor Pronkjewail biedt u aan? 

Een Pronkjewail (of pronkstukje) is een voorproefje van uw organisatie: iets wat de wandelaar kan 

zien, proeven, horen, voelen of beleven. Een gastvrij gebaar waardoor de wandelaar kennismaakt met 

uw organisatie, en terug wil komen. Een Pronkjewail hoeft dus niet per se materieel te zijn of iets te 

zijn wat de wandelaar 'mee kan nemen'. Een open kerk of een open tuin hoeft bijvoorbeeld niet per 

se voor een extra Pronkjewail te zorgen, want een kerk of tuin mogen bekijken is al een Pronkjewail 

op zich!  

Hieronder een aantal voorbeelden van Pronkjewails op de Noordroute.  

Stempelpost 
 

Plaats Pronkjewail (gastvrij gebaar) 
 

Café ’t Hemeltje 
(bemand) 

Woudbloem Grunnens Laid op de piano / historische 
verhalen 
 

Huiskamercafé 
(bemand) 

Westerwijtwerd Zakje bloemenzaadjes (om het 
Pronkjewailpad te doen bloeien) 
 

Abraham’s Mosterdmakerij 
(bemand) 
 

Eenrum Sachet mosterd tegen Pronkjewailpad-
spierpijn 
 

Visrestaurant De School 
(bemand) 

Oosterwijtwerd Plakje verse zalm op toast 
 
 

Chocolaterie Yann La Poutré 
(bemand) 

Winsum 
 

Bonbon  
 
 

Noordelijk Scheepvaartmuseum 
(bemand) 

Groningen Terugkom-kaartje (korting op 
toegangskaartje) 
 

Kerk  
(onbemand) 
 

Breede Prijsvraag – winnaar krijgt concertkaartjes  

Visserijmuseum 
(bemand) 
 

Zoutkamp Gratis de (tijdelijke) expositie bekijken 
 
 

Camping Zuiderhorn 
(onbemand) 
 

Warffum Een stukje van een gezamenlijk kunstwerk 
inkleuren  

’t Zielhoes 
(bemand)  
 

Noordpolderzijl Zielster Klokje (klein likeurtje)  
 

Kaarsenmakerij Wilhelmus 
(bemand) 
 

Eenrum Traditioneel ‘keerske springen’ om de 
stempel te verdienen 

Maïsdoolhof 
(semi-bemand) 
 

Saaxumhuizen Door het maïsdoolhof om bij de stempel te 
komen 

 



 

V. Contactgegevens  
 
Laatste nieuws  

Voor het laatste nieuws, houd onze website (www.pronkjewailpad.nl) en sociale media in de gaten. 
Ook zullen we alle Pronkjewailposten regelmatig een update sturen en ze op de hoogte houden van 
de laatste ontwikkelingen. 

Contactgegevens  

Mail naar Pronkjewailpad@TodN.nl of bel naar 06 252 328 30 (Sanne Meijer).  

 


