Vzw Tongerse wandelvrienden 2052
Tongeren, 15 maart 2021.

Beste Wandelvrienden,

Met spijt in ons hart, kan voor de 2de keer onze wandeltocht “Parel van de Jekervallei van 28 maart” in Kanne
wegens Corona niet doorgaan. Wandelsport Vlaanderen heeft alle wandeltochten tot 2 april geannuleerd. Na
2 april 2021 zullen de clubs terug, Coronaproof, opstarten (allemaal terug met inschrijving bij vertrek).
Wij hebben ons ingeschreven bij Wandelsport Vlaanderen om deel te nemen aan “Vlaanderen wandelt lokaal”
op 25 april 2021, voor ons is dit uiteraard in Tongeren. Startplaats is in het VIIO College, Sint-Truidersteenweg
17, 3700 Tongeren. Als de Coronamaatregelen het toelaten zal dit Coronaproof gebeuren met inschrijving.
Indien de Overheid dit niet toelaat zal je onze parcours 6, 12 en 21 km een ganse week vrij kunnen bewandelen.
Onze reis naar Egmond aan Zee hebben we al geannuleerd. De mensen die hiervoor ingeschreven waren, zijn
op de hoogte gebracht. De nieuwe periode voor 2022 is van 13 t/m 15 mei .
Wat onze reis naar Flims betreft, momenteel kunnen we hierop nog geen antwoord geven. Ik zou zeggen wacht
af en ga zelf niet annuleren want Intersoc rekent u onkosten aan. We houden jullie zeker op de hoogte.
Hopelijk krijgen we terug een normale zomer en kijken we uit naar onze Eburonentocht op 15 augustus en kan
onze vakantie naar het Zillerthal normaal doorgaan. Als het mogelijk is willen we op het einde van de zomer
een BBQ organiseren. We houden jullie zeker op de hoogte.
We gaan bij het bestuur bekijken of we nog een clubblad laten drukken of maandelijks een brief met alle info
bezorgen.
Laat ons met ons allen nog even volhouden. Wij zullen mekaar zeker op normale wandeltochten tegen komen,
of op een gezellig terrasje!!!!!
Hou het veilig en gezond.
Sportieve groeten,

Rina en gans het bestuur.
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