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Jaarverslag Commissie Wandelen 2022  

 

De commissie Wandelen biedt mensen uit Best en omgeving de mogelijkheid om meerdere 
keren per week onder begeleiding van ervaren en/of gekwalificeerde trainers te wandelen. 
 
Algemeen 
Aan het begin van 2022 was het vanwege de lockdown nog niet mogelijk om in 
verenigingsverband te wandelen. Gelukkig konden alle wandeltrainingen vanaf medio 
januari weer normaal doorgang vinden. Hierdoor was het ook niet meer noodzakelijk om 
online activiteiten aan te bieden. 
 
Bestuur 
Geen wijzigingen vanuit Wandelen in het bestuur. Gelukkig konden we de online overleggen 
snel achter ons laten en gingen de vergaderingen weer in fysieke vorm door. 
 
Trainingen/trainers 

 De trainingen Wandelen vinden plaats op woensdagmorgen (NW), woensdagavond 
(SW en PW) en zaterdagmorgen (NW en SW) 

 De start voor de NW’ers is standaard vanaf de parkeerplaats bij Joe Mann. De andere 
groepen starten vanaf d’n Opstap. 

 Het huidige aantal (assistent)trainers per 31-12-2021 is acht; 4 x NW, 3 x SW en 1 x 
PW. Daarnaast werken de groepen met enkele vaste vervangers. Er is wel dringend 
behoefte aan aanvulling van het trainerscorps, met name bij NW. 

 Maandelijks is er een gecombineerde fitnesstraining gehouden. Deze training staat 
open voor alle wandelaars bij GM en werd doorgaans goed bezocht. 

 
Evenementen 

 Het 2e Joe Mann Wandelevent was gepland voor zondag 30 januari, maar heeft 
vanwege de maatregelen tegen de verspreiding corona geen doorgang kunnen 
vinden. 

 Op zaterdag 9 april is de traditionele voorjaarstocht gehouden. O.l.v. Pieter hebben 
27 deelnemers de Hasselsvennenroute  gewandeld. Start en finish was in 
Valkenswaard en onderweg werd ondre andere de Achelse Kluis en Borkel en Schaft 
aangedaan. Traditioneel werd er door het gros van de deelnemers nog gezellig na 
gekletst onder het genot van een hapje en een drankje. 

 Op 16 april (paaszaterdag) hebben veel GM’ers - onder de bezielende leiding van Leo 
van Zeeland en in het kader van 65 jaar GM – geplandeld. Zo werd heel Best ontdaan 
van zwerfafval. Na afloop was er een gezellige lunch waarbij vele producten waren 
gesponsord. 

 Op woensdag 11 mei heeft de dagtocht NW plaatsgevonden. Er is onder leiding van 
Helly en Joke gewandeld vanuit Riel (onder andere Rielse Laag en Rechter Hei) en er 
waren twintig deelnemers. 
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 Op zaterdag 28 mei is een traditie weer opgepakt, namelijk de ‘Heilige-Eik-Loop’. 
Hieraan namen ook verschillende wandelaars deel, sommigen wandelden heen en 
terug, andere deden het met de halve afstand. Ook de lunch na afloop was goed 
bezocht. 

 Ook de bbq heeft – na 3 jaar – in 2022 weer plaatsgevonden. Op zondag 18 
september waren circa veertig personen aanwezig. 

 Op zaterdag 1 oktober is de najaarswandeling gehouden. Ondanks het slechte weer 
hebben vijftien deelnemers onder leiding van Pieter gewandeld vanuit de Vresselse 
Hut in de richting van Lieshout en Mariahout. 

 
Wandelroutenetwerk 
Het wandelroutenetwerk binnen de gemeente Best, in totaal 78,82 km is ook het afgelopen 
jaar door GM onderhouden voor Visit Brabant. Twee keer per jaar wordt – door de zes 
betrokken vrijwilligers - een rondje gedaan om alles te controleren en eventuele 
aanpassingen of vervangingen uit te voeren. 
Dit jaar is er één vrijwilligersbijeenkomst gehouden waar de nieuwe ontwikkelingen van 
Routebureau Brabant (Visit Brabant) zijn besproken. Tevens reageren de vrijwilligers op 
meldingen die door wandelaars gedaan worden als er iets ontbreekt in het veld. 
 
Namens Commissie Wandelen, 

Henk Plasman 
 


