Jaarverslag Commissie Wandelen 2018
De commissie Wandelen biedt mensen uit Best en omgeving de mogelijkheid om meerdere keren per
week onder begeleiding van ervaren en/of gekwalificeerde trainers de wandel- en Nordic
Walkingsport (NW) te beoefenen.

Bestuur:
Na drie jaar zitting te hebben gehad in het bestuur van AVGM heeft Toos de Groen in de algemene
ledenvergadering van 9 maart 2018 haar functie als bestuurslid Wandelen overgedragen aan Henk
Plasman.

Trainingen/trainers:
De volgende zaken zijn te melden m.b.t. trainers en trainingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De trainingen Wandelen vinden plaats op woensdagavond en zaterdagmorgen en starten
doorgaans vanaf het clubhuis.
De trainingen NW vinden plaats op woensdag- en zaterdagmorgen en starten doorgaans
vanaf de parkeerplaats van Joe Mann.
Ten gevolge van de brand bij het paviljoen wordt tijdelijk gestart vanaf de parkeerplaats bij
het Boshuys.
10 personen hebben een basiscursus NW bij een van de trainers gevolgd.
Leonie Lommen is gestopt als assistent trainer NW
Nel van Oort is gestopt als trainer Wandelen.
Joke van Kasteren is gestart als trainer Wandelen.
Wendy Ritterbusch is in juni geslaagd voor de opleiding Allround Wandelsportinstructeur 3.
Het huidige aantal trainers per 31-12-2018 is tien.
Het aantal wandelaars/NW-ers is de laatste jaren redelijk constant rond de 100 personen.

Evenementen:
De volgende “evenementen zijn georganiseerd:
•
•
•
•

Elke 1e woensdag van de maand is er voor de groep NW-ers een verrassingstocht. Zo zijn er
o.a. tochten gelopen in de Campina, de Baest, de Landschotseheide, de Herbertusbossen,
Vresselse Bossen en Dommelvallei.
Op 20 januari is een jubileumwandeling georganiseerd t.g.v. 12,5 jaar wandelen bij AVGM
(zie onder).
Op 14 april is de voorjaarswandeling georganiseerd. 20 wandelaars liepen de Meerisroute in
de buurt van Waalre.
Op 9 mei is een groep van25 wandelaars en NW-ers naar Hilvarenbeek gegaan voor een
wandeling van ca 20 km door landgoed Gorp en Rovert en de Govertse Heide,
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•
•
•
•
•

Op 26 mei heeft een groep van 15 wandelaars vanuit de Opstap naar de Heilige Eik
gewandeld. Vier personen hebben de tocht heen en terug gewandeld.
Op 9 juni is een delegatie van AVGM (12 personen) gaan wandelen over de N70 in de
omgeving van Berg en Dal.
Op 25 augustus heeft de jaarlijkse BBQ plaatsgevonden. Daarbij waren 50 deelnemers
aanwezig.
Op 29 september zijn 19 deelnemers naar Deurne getogen voor een wandeltocht in het
gebied richting Griendtsveen.
Op 27 oktober is opnieuw gewandeld over de N70 bij Berg en Dal. Ditmaal waren er 16
personen aanwezig.

Jubileum 12,5 jaar wandelen:
Op 20 januari 2018 is in het kader van 12,5 jaar wandelen bij AVGM een wandeling georganiseerd in
Olland. Hiervoor hadden zich 55 mensen ingeschreven, dat is een opkomst van 57%. Met de helft van
de groep werd een “Ommetje De Maai” gewandeld, waarna de tweede groep zich hierbij voegde
voor “Ommetje Olland”. Zo konden twee afstanden aangeboden worden én gezamenlijk worden
geluncht in de Dorpsherberg in Olland.

Wandelroutenetwerk:
Het wandelroutenetwerk binnen de gemeente Best wordt 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/vervangingen uit te voeren. GM ontvangt daarvoor een mooi
bedrag. Aan het eind van 2018 is de coördinatie hiervan overgegaan van Hein Geurts naar Paul
Peters.

Namens Commissie Wandelen,
Henk Plasman
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