Wandel mee met de Alternatieve Belder Avond 4 Daagse Tricht
LUSTRUM Eind 2019 zijn we gaan nadenken over
de invulling van de 45e BelderAvond4daagse; het
negende lustrum wilden we in 2020 op een
passende manier vieren. Helaas kon de
avond4daagse vorig jaar vanwege de bekende
Covid-19-maatregelen niet doorgaan.
Niet getreurd, dachten we, dan schuiven we het door
naar volgend jaar.
Nu is het inmiddels ‘volgend jaar’ en zijn we met
elkaar tot de conclusie gekomen dat we ook dit jaar
nog geen Avond4daagse kunnen en mogen
organiseren.
Wij vinden dit heel erg jammer!
TRAKTATIE De BelderAvond4daagse is zeker voor
de kinderen in de basisschoolleeftijd onderdeel van
hun schooltijd. 4 avonden wandelen in en rond je
dorp met onderweg een traktatie en de vierde avond opgewacht worden door Harmonie
OZOD om met muzikale omlijsting, vergezeld door Opa’s en Oma’s, familie, buren en
dorpsgenoten, verwend met wat lekkers en bloemen terug te wandelen naar het
startpunt de Belder waar je medaille op je wacht, is toch wel een klein hoogtepunt in
iedere meimaand.
KOM: WANDEL EN WIN
Voor dit jaar hebben we een alternatief bedacht: De Belder-4 uit 7-wandelmaand.
Spelregels:
- kies een voor jou passende week tussen 1 en 31 mei
- wandel (minstens) 4 dagen in die week (7 dagen)
- je kunt de hierbij aangeboden routes wandelen maar je mag ook je eigen routes
samenstellen, mits ze (om en nabij de) 6 kilometer lang zijn.
- Ben je bijvoorbeeld op vakantie dan kun je ook daar je eigen Belder4daagse
wandelen.
- Stuur na 4 wandeldagen je ‘bewijs van deelname’ zoals een foto van iets
opmerkelijks op de routes of, in het geval je je eigen routes hebt gewandeld, je
routekaarten naar: avond4daagsetricht@gmail.com
- Iedereen die heeft aangetoond dat hij of zij 4 uit 7 dagen tussen 1 en 31 mei 2021
heeft gewandeld ontvangt in juni een bewijs van deelname aan deze alternatieve
BelderAvond4daagse Tricht.
- Onder de deelnemers worden enkele prijsjes verloot.
- Let wel op: je neemt NIET deel aan een evenement en iedereen loopt geheel voor
eigen risico. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun minderjarige kinderen ook
als zij de kinderen niet begeleiden. De commissie van de Belder4daagse Tricht
kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor schade aan
wandelaars of voor schade door wandelaars aan derden die tijdens de wandeling
ontstaat.
De routes zijn ook te vinden op de website van de Trichtse kerk:
www.hervormdegemeentetricht.nl
De organisatie van de Belder4daagse Tricht wenst jullie allemaal veel
wandelplezier en kijkt uit naar de ‘bewijsstukken’ in de mailbox.

