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Jaarverslag Commissie Wandelen 2021 
 

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: 

Het jaar 2021 heeft voor de commissie wandelen mede in het teken gestaan van het zoeken naar 

mogelijkheden om de leden van GM - ondanks COVID-19 - toch wandeltrainingen aan te bieden. Dit 

is in grote lijnen goed gelukt; als het echt niet mogelijk was (lockdown) hebben de trainingen geen 

doorgang gevonden. 

Met name in de eerste helft van 2021 zijn er ook diverse online-evenementen aangeboden 

(Woordzoekers, Fotozoektocht, Kraak de Kluis etc.) waar menig wandelaar met plezier aan heeft 

deelgenomen. 

 

Bestuur: 

Geen wijzigingen vanuit Wandelen in het bestuur. Naast de reguliere maandelijkse vergaderingen 

heeft het bestuur regelmatig overleg gehad om de effecten van de Corona-maatregelen voor GM te 

bepalen en te communiceren. 

 

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. 

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

• Door de maatregelen t.g.v. COVID-19 heeft de wandeltrainersdag van de KWBN geen 
doorgang gevonden. Door de KWBN worden wel regelmatig Webinars aangeboden. 

 

Evenementen: 

• Het 2e Joe Mann Wandelevent was gepland voor zondag 31 januari, maar heeft vanwege de 
maatregelen tegen de verspreiding Corona geen doorgang kunnen vinden. 

• Op 17 april is de traditionele voorjaarstocht gehouden. O.l.v. Pieter hebben 14 deelnemers 
de Zandbostocht gewandeld in het gebied tussen Helmond en Deurne. 
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• Op 19 mei heeft de dagtocht NW plaatsgevonden. Er is o.l.v. Helly en Joke gewandeld over 
de Maashorst en er waren 25 deelnemers. 

• Juli was de maand van het wandelen. Allereerst een fotozoektocht op 10 juli met 63 
deelnemers die konden kiezen voor een korte (5 km) of lange route (11 km). Vervolgens was 
er op 16 juli “Waar is de Mol”, waar de 26 deelnemers samen met 6 begeleiders langs de 
kunst van Best hebben gewandeld. Als laatste actie was er Geocachen.  

• Op 11 september heeft onder de bezielende leiding van Leo van Zeeland de actie “Natuurlijk 
opgeruimd” plaatsgevonden. Veel afval werd er verzameld en het woord “plandelen” deed 
zijn intrede binnen GM. 

• Op 2 oktober hebben 26 deelnemers o.l.v. Pieter gewandeld in de voetsporen van Giovanni 
Castioni in het gebied rond Oirschot. 

 

Wandelroutenetwerk: 
 
Het wandelroutenetwerk binnen de gemeente Best, in totaal sinds dit jaar 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 c.q. 
vervangingen uit te voeren. 
Dit jaar is er één  vrijwilligersbijeenkomst gehouden waar de nieuwe ontwikkelingen van 
Routebureau Brabant zijn besproken. Dit jaar is het wandelroutenetwerk in Best aangepast doordat 
er over het kanaal een nieuwe fietsbrug is aangelegd. Verder is de Liberation Route Hiking Trail door 
de vrijwilligers aangepast. Tevens reageren de vrijwilligers op meldingen die door wandelaars gedaan 
worden als er iets ontbreekt in het veld. 
 

Namens Commissie Wandelen, 

Henk Plasman 

 


