
Activiteiten Overzicht 2021



• Door Corona konden veel activiteiten niet doorgaan.

• Maar wat kon er wel doorgaan en hoe zag 2021 er dan uit?



• In juli hebben we de Alternatieve 4 daagse gelopen.

• Daarna konden we (door het loslaten van de regels) weer wandelen in 
de wekelijkse groepen.

• En net voor het weer aanhalen van de regels konden we nog Happen 
en Stappen.



Alternatieve vierdaagse

• De alternatieve vierdaagse 2021 werd door de wandelaars ervaren als 
één grote happening.

• Wat we ooit in 2020 begonnen als een grapje met ongeveer 10 
wandelaars is inmiddels al gegroeid naar 50 Wandelaars.

• Er zijn al vragen gekomen om dit in 2022 weer te organiseren en daar 
wordt nu serieus over nagedacht.



Alternatieve vierdaagse
Roze woensdag



De Alternatieve vierdaagse
compleet met Gladiolen aan de finish



Happen en Stappen

• In november hebben alle wandelgroepen een leuke activiteit verzorgd 
ieder op zijn eigen manier, om te gaan wandelen en tijdens deze 
wandeling ergens iets te gaan nuttigen.

• Het bestuur stelde daar een bedrag voor ter beschikking van €15/p.p.

• Het verbaasde ons wat men voor €15 kon nuttigen (zonder ons langs 
de voedselbank te sturen).

• Het succes hier is ons niet ontgaan en er wordt ook hier gedacht aan 
een herhaling in 2022.

• De sponsering vanuit het bestuur komt dan wel i.p.v. de traktatie die 
er ieder jaar was voor de groepen.
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Happen en Stappen



Op starten wekelijkse wandel groepen

• Op het moment dat de 1,5 meter niet meer van toepassing was, zijn   
de wekelijkse wandelingen weer voorzichtig van start gegaan.

• Alles moest weer even opstarten, kijken welke horeca er nog was en 
of wij nog welkom waren.

• Het was wel fijn om te zien dat er toch, het zij naar enige aarzeling,
de aantallen wandelaars weer langzaam toenam.

• Het is dan ook jammer dat wij weer moesten stoppen op het moment 
dat het aantal besmettingen door het dak gingen.

• Nu allemaal via de Booster weer snel naar de oude situatie?



Activiteiten 2022

• Het weer opstarten van de wandelgroepen, dat is ons voornaamste 
doel.

• Het herstarten van onze open tochten, een bron van inkomsten die 
wij toch zeker gemist hebben. (geen enkele opentocht in 2021)

• Het hopelijk organiseren van Alternatieve 4Daagse

• Het organiseren van Happen en Stappen

• MAAR EERST WEER OPEN !!!!!!!!



Mocht u haar tegen komen, breng haar naar de prikstraat


