
HIKE 2021 – annulatie 

De veiligheidsraad van vrijdag 26 februari dwong ons knopen door te hakken. 

De gehoopte versoepelingen op anderhalve maand van onze ingrijpende 

organisatie kwamen er helaas niet. Hierdoor zijn we genoodzaakt om onze HIKE 

een jaar uit te stellen. We leggen u uit hoe de vork aan de steel zit. 

Hardnekkige pandemie 

De HIKE werd georganiseerd naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de 

wandelclub Bellingen. Het moest een feest worden: een organisatie voor altijd 

in de wandelharten gegrifd. De gegeven omstandigheden laten dit echter niet 

toe.  Samenscholingen mogen niet, de stad Halle laat organisaties als carnaval, 

paasprocessie en Mariaprocessie niet toe. Een massastart, VIP-arrangementen, 

ondersteuning van kinéscholen, samenwerking in de strijd tegen burn-out, 

catering, gebruik van gebouwen … het lijkt allemaal nog niet te mogen op de 

door ons uitgekozen datum.  

Maanden hebben wij onze grootse en fijne plannen ivm de HIKE 2021 

angstvallig stil gehouden. We wilden graag alles via onze nieuwsbrieven en 

website met iedereen delen. Echter, we mogen dan wel wandelclub Bellingen 

heten en mirakels realiseren, we kunnen ons jammer genoeg niet boven de wet 

en deze pandemie plaatsen. 

Uitstel is geen afstel 

De HIKE XL en HIKE XXL worden met een jaar uitgesteld en in 

samenspraak met alle betrokken partijen konden we deze 

vastpinnen op vrijdag 15 april en zaterdag 16 april 2022. 

Wij danken alvast de honderden enthousiastelingen die zich al inschreven 

alsook de medewerkers en sponsors. De inschrijvingsgelden worden 

automatisch overgedragen naar de editie 2022. 

De HIKE 2022 werken we met nog meer positivisme en enthousiasme uit : nog 

grootser, nog ultiemer, nog completer.  We willen absoluut voor de 

onvergetelijkste 50 en 100 km ooit gaan. 

We wensen iedereen intussen heel veel wandelplezier toe en op naar april 

2022.  

Het bestuur van WCHV Bellingen 

Vragen, opmerkingen, aanvullingen … : info@hike-xxl.be 
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