Wandelen jullie ook mee?
Dit voorjaar zou het dan toch echt moeten lukken! Als Lionsclub De Gelderse Vallei zijn we
optimistisch en gaan er vanuit dat deze vanwege Corona uitgestelde activiteit binnenkort wel
door kan gaan.
Onze serviceclub verbindt zich aan maatschappelijk relevante doelen en in dit geval gaat het
om de ondersteuning van Hospice Berkenstein in Veenendaal (www.vptzberkenstein.nl). In
2020 kon door de coronapandemie de “Berkenstein Run” geen doorgang vinden en dat
resulteerde in een begrotingstekort voor de organisatie. Wij hebben toen geld gedoneerd én
beloofd om een activiteit te organiseren waarmee extra geld in het laatje komt. In 2021 gooide
Corona helaas roet in het eten. Vandaar dat we nu een nieuwe poging doen.
Tijdens de pandemie is wandelen het nieuwe sporten geworden. Naast ontspanning en
beweging kan wandelen ook verbinden en hoe mooi is het om ook dat doel mee te nemen in
een initiatief dat vitaliteit bevordert?
Op zaterdag 16 april a.s. organiseren wij een kleinschalige sponsor-wandeltocht. Via een mooi
traject dat we graag samen met jullie willen afleggen. Het betreft etappe 12 (weliswaar met
een kleine aanpassing) van het in totaal 230 kilometer lange Gilbert van Schoonbekepad,
oftewel het Gilbertpad (zie www.wandelmaker.nl/gilbert-van-schoonbekepad.html). De lengte
bedraagt precies 16 km. Deze fraaie wandeling start bij het treinstation van Geldermalsen, gaat
via Buren en eindigt bij het treinstation in Tiel, vanwaar de trein terug naar Geldermalsen kan
worden genomen.
Wij nodigen jullie van harte uit hieraan deel te nemen en om daarbij te genieten van de
omgeving, kennis met elkaar te maken of contacten te leggen. Niets moet, (bijna) alles mag.
In verband met de coronapandemie zou er nog wel een beperking kunnen zijn voor wat betreft
de grootte van de groepjes waarmee wordt gelopen. Desalniettemin zijn familie, vrienden of
kennissen zeer welkom!
NB Het maximaal aantal deelnemers is bepaald op 150. Daarom is opgave vooraf noodzakelijk
en dit kan via onderstaande contactpersonen.
Het zou super zijn jullie op 16 april te kunnen begroeten!
Lionsclub De Gelderse Vallei
Commissie Club in Actie
Contactpersonen: Bert Booman, 06-44814230, lp.booman@gmail.com
Aris van Hardeveld, 06-51838269, a.v.hardeveld@solcon.nl

Nadere informatie over de uitgezette wandeltocht
Betreft etappe 12 (iets aangepast) van het Gilbert van Schoonbeke pad, lengte 16,0 km
Kosten deelname

: € 20,00 (inclusief 1x koffie/thee, 1x versnapering onderweg)

Maximum aantal deelnemers : 150 personen
Starttijd

: tussen 09.00 en 11.00 uur

Bewegwijzerd

: nee; routebeschrijving wordt verstrekt

EHBO

: aanwezig

Deelname

: op eigen risico
Deelnemers lopen verspreid, individueel of in kleine groepjes.

Noodnummer

: staat op de routebeschrijving.
De organisatie zal de gehele dag aanwezig zijn om calamiteiten te
voorkomen, dan wel te verhelpen en zo nodig als ‘bezemwagen’.

Zelf zorgen voor

: lunchpakket, overige versnaperingen
In Buren en Tiel zijn diverse restaurant(je)s waar geluncht kan
worden, mits de coronamaatregelen dit toelaten.

Kosten treinticket

: € 3,10 per persoon
Tiel-Geldermalen enkele reis, 2e klasse (+ € 1,00 wanneer
gebruik wordt gemaakt van de automaat op het station).

