
Samen Sterker! 
Om (potentiële) bezoekers zo goed mogelijk te informeren, inspireren en activeren m.b.t. Oerfestival 

De Maashorst wordt er gebruik gemaakt van verschillende media en kanalen. Hieronder tref je een 

overzicht van de bestaande ‘officiële’ kanalen en hoe jij hier als ondernemer op in kunt spelen.  

• Bezoekerswebsite www.oerfestivaldemaashorst.nl 
Omschrijving kanaal: Via oerfestivaldemaashorst.nl kom je terecht op een subwebsite van 

bezoekdemaashorst.nl. Hier is de meest actuele informatie omtrent het evenement te vinden incl. praktische 

informatie en contactgegevens. 

 

Vraag aan ondernemers: Vertel je in jouw media over Oerfestival De Maashorst, vergeet dan niet om mensen 

naar www.oerfestivaldemaashorst.nl te verwijzen voor de meest actuele informatie.  

 

Advies m.b.t. gebruik dit kanaal: Alle activiteiten worden, afhankelijk van de vorm, geplaatst in het programma 

van Oerfestival De Maashorst. Wijzigt er iets, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan Programmabureau De 

Maashorst, zodat de vermelding gewijzigd kan worden. 

 

• Facebookpagina ‘Oerfestival De Maashorst’ 
Omschrijving kanaal: In tegenstelling tot de afgelopen jaren, wordt het facebookkanaal Bezoek De Maashorst 

niet primair ingezet om te berichten over Oerfestival De Maashorst. Door deze (nieuwe) facebookpagina op te 

starten willen we een trouwe groep volgers creëren, die we ook de komende jaren nog relatief eenvoudig 

kunnen bereiken. We zetten dit account in om o.a. te informeren over de laatste updates omtrent het festival.  
 

Vraag aan ondernemers: Aangezien dit account relatief nieuw is, vragen we je om dit kanaal zoveel mogelijk te 

delen onder jouw volgers en om dit account zelf te gaan volgen.  

 

Advies m.b.t. gebruik dit kanaal: Denk je dat jouw facebookbericht mogelijk interessant is om te delen op deze 

pagina? Tag @Oerfestival De Maashorst 2019 in je bericht en we bekijken of je bericht in onze contentplanning 

past.   

 

• Facebookevent ‘Oerfestival De Maashorst 2019’ 
Omschrijving kanaal: Dit facebookevenement wordt primair ingezet om zicht te krijgen op het aantal (potentiële) 

bezoekers van Oerfestival De Maashorst. We informeren er in hoofdlijnen over het evenement en zetten het 

kanaal in om te verwijzen naar de website en de Facebookpagina.  

 

Vraag aan ondernemers: Ga je zelf een evenement aanmaken voor jouw activiteit tijdens het oerfestival? Noem 

dit dan niet ‘Oerfestival De Maashorst’. De bezoekers op Facebook weten niet meer wat het ‘officiële’ account 

voor het evenement is en haken af. Een verwijzing kan natuurlijk wel. Je kunt deze in de omschrijving plaatsen, 

maar natuurlijk ook opnemen in de titel. Bijvoorbeeld: ‘Wolworkshop | Oerfestival De Maashorst’. 

 

• Instagram ‘Bezoek De Maashorst’ 
Omschrijving kanaal: Oerfestival De Maashorst heeft geen eigen Instagramkanaal. Via Bezoek De Maashorst 

worden zo nu en dan foto’s gedeeld van Oerfestival De Maashorst. Tevens worden volgers middels story’s 

geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen.  

 

Vraag aan ondernemers: Gelieve niet het account Oerfestival De Maashorst zelf op te starten. De bezoekers op 

Instagram weten niet meer wat het ‘officiële’ account voor het evenement is en haken af. 

 

Advies m.b.t. gebruik dit kanaal: Wil je dat jouw foto geplaatst wordt in de story of pagina van Bezoek De 

Maashorst? Tag @bezoekdemaashorst en gebruik de hashtag #oerfestivaldemaashorst om jouw bericht op te 

laten vallen. We bekijken dan of je bericht in de contentplanning past. 

 

• Overige media/kanalen 
Bezoek De Maashorst maakt geen gebruik van Twitter, Pinterest of andere kanalen dan de bovenstaande. Maak 

jij hier als ondernemer wel gebruik van? Deel dan gerust informatie over het festival.  

http://www.oerfestivaldemaashorst.nl/
http://www.oerfestivaldemaashorst.nl/
https://www.facebook.com/OerfestivalDeMaashorst
https://www.facebook.com/events/349543929097130/
https://www.instagram.com/bezoekdemaashorst/

