
Protocol wandelgroep KBO Zeelst. 

1. Er wordt elke vrijdag ochtend gewandeld, ongeacht de weersomstandigheden. 

2. Om 9.00 uur is het verzamelen bij de Kerk in Zeelst. Dit geldt niet als de wandeling start 

elders in de gemeente Veldhoven.  Dan is het verzamelen bij de startlocatie om 9.30 uur. 

3. De wandelingen zijn tussen ca 10 en ca 12 km. Tempo ca 5 km p.u. Na ca 6 km is er altijd een 

korte pauze in een prettige locatie.   

4. In elke Rustverstoorder en op de website www.kbo-zeelst.nl  komt het wandelprogramma 

voor de komende  periode. 

5. Iedere 1e vrijdag van de maand is de pauzelocatie gelijk aan de startlocatie. Dat geeft 

wandelaars de gelegenheid om af te haken na de pauze.  Interessant voor beginnende 

wandelaars. 

6. De startlocatie wordt zodanig gekozen dat om 9.30 uur de wandeling op de startlocatie kan 

beginnen. We verkennen als het ware De Kempen en de Meijerij. 

7. Elke wandeling kent een voorloper. Deze is verantwoordelijk voor de route die gelopen 

wordt en voor de keuze van een geschikte pauzelocatie. Het is aan de voorloper de tocht 

eventueel aan te passen. Bijv. a.g.v. weersomstandigheden. Wandelaars worden hierover per 

mail geïnformeerd via emailadres : wandelenkbozeelst@gmail.com.  Kijk elke donderdag dus 

even uw mailbox na voor het laatste nieuws. 

8. Het is niet strikt noodzakelijk je zelf voor de wandeling af te melden. Zorg gewoon dat je om 

9.00 uur of 9.30 uur aanwezig bent. 

9. We rijden met auto’s  of met de fiets naar de startlocatie.  De chauffeur krijgt van elke 

meerijder een vastgestelde vergoeding. Vertrektijd voor de fietsers wordt, indien van 

toepassing, vermeld bij de startlocatie. 

10. Enkele keren per jaar zijn er tochten  waarvoor geldt dat starttijd en/of afstand kunnen 

afwijken. Iedereen wordt hiervan tijdig, via email, op de hoogte gebracht. 

11. De wandelingen vinden plaats in de natuur of op rustige wegen.  Het wandelen op wegen 

zonder separate fiets- en of voetpaden wordt zoveel mogelijk vermeden. 

12. Het stellen van een limiet aan het aantal deelnemers kan slechts geschieden na overleg met 

het Bestuur van de KBO. 

13. Iedere wandelaar loopt mee op eigen risico.      
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