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2e Kerstdag er even lekker op uit? Kom dan wandelen in de ‘griebelgrauw’.
Voor de 4e keer organiseren de boeren en tuinders van Gemert-Handel een wandeltocht in de
schemering (Griebelgrauw). De gehele tocht is verlicht met kaarsjes en voert langs de mooie
kapelletjes die Gemert rijk is. Ook de molen De Bijenkorf is in de route opgenomen. Onderweg
is er muziek en de diverse gildes treden voor u op, de kapelletjes zijn allen geopend. Tegen
een kleine vergoeding zijn er warme dranken, soep en warme broodjes verkrijgbaar, een deel
van de opbrengst gaat naar ons goed doel.
Dit jaar gaan we voor het project uit woonzorgcentrum Ruyschenbergh: “Wandelen door
Gemert voor dementerenden”.
Alle deelnemers aan onze tocht zijn fit genoeg om een mooie wandeling door Gemert te maken.
In de Ruyschenbergh zitten veel mensen die dit niet meer kunnen. ‘Wij zouden ook hun zo
graag mee willen laten genieten. Daarom sprak dit project ons ook zo aan’, zegt Jan van Dijk,
medeorganisator van de tocht.
Rondom de 5 ‘woningen’ in de Ruyschenbergh zijn al een paar wanden prachtig ingericht met
fotobehang van herkenbare gebouwen in Gemert. Met wat aanpassingen kunnen de bewoners
er strak ook vrij rondwandelen.
Als er voldoende geld wordt opgehaald wordt er ook een virtuele film gemaakt, die kunnen de
bewoners af laten spelen door op een hometrainer te fietsen, dan lijkt het alsof men op dat
moment door Gemert fietst.
‘Mede dankzij de opbrengst van de Kapellekeswandeltocht hopen we het mogelijk te maken om
onze bewoners meer bewegingsvrijheid te geven en herkenbare momenten in hun Gemert te
laten beleven’, vertelt Helmien Berkers van de Ruyschenbergh. ‘Daarom helpen we ook graag
mee met de Kapellekeswandeltocht dit jaar. Wij zullen langs de route staan om te helpen
broodjes beenham te verkopen.’
De wandeling begint ook dit jaar weer bij het Boerenbondsmuseum, aan de Pandelaar 106 te
Gemert, start tussen 15.30 en 17.30 uur. En eindigt op Winterpleinfestijn ook bij het
Boerenbondsmuseum. U kunt kiezen voor een route van 6 of van 9 kilometer. Deelname is
gratis.
Neemt u zelf een veiligheidsvest en zaklamp mee?
We zouden het fijn vinden als men op de fiets naar het Boerenbondsmuseum komt, dit ivm de
beperkte parkeergelegenheid.
Kijk ook op Facebook: Kapellekeswandeltocht in de Griebelgrauw
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