Vzw Tongerse wandelvrienden 2052
Tongeren, 2 december 2021.

Beste Wandelvrienden,
Corona heeft nog altijd de macht. Laten we daarom voorzichtig blijven en de maatregelen op de wandeltochten
opvolgen. Hou het vooral veilig, maar weet dat wandelen in de buitenlucht heel gezond is.
Onze tocht de “Parel van de Jekervallei" is ondanks Corona toch nog een succes geweest met 872 deelnemers.
We hebben weer vele positieve reacties gekregen over de mooie parcours en de goede organisatie. Een dikke
dankjewel aan al onze medewerkers.
Hopelijk mag onze wintertocht van 26 december, 2de Kerstdag doorgaan. De club geeft aan onze leden een
gratis inschrijving voor deze tocht. Niet vergeten mondmasker en Coronapas zijn verplicht. We willen graag
opnieuw een beroep doen op onze medewerkers want zonder hen lukt het niet om onze wandeltocht tot een
goed einde te brengen. We houden jullie zeker op de hoogte of de wandeling al dan niet zal doorgaan.
Het jaar loopt stilaan ten einde. Diegene die hun lidgeld voor het jaar 2022 nog niet betaald hebben, nodigen
we graag uit om hun lidmaatschap vóór 31 december te vernieuwen. Dit bedraagt 15 € per persoon en kan
betaald worden via onze bankrekening BE11 0689 3234 6748 op naam van de Tongerse Wandelvrienden. De
mutualiteit attesten kunnen afgehaald worden op onze tocht.
Onze reizen: het bestuur heeft beslist om in 2022 geen reis naar Oostenrijk te organiseren. Wel is er nog de
mogelijkheid om u in te schrijven voor de reis naar het prachtige Sankt-Moritz Zwitserland. De
vroegboekkorting van 10€ per persoon is verlengd tot 15 december 2021.
Op 19 maart 2022 willen we weer een clubfeest te houden, als Corona het tenminste toelaat. Vanaf januari
kan er hiervoor ingeschreven worden en krijg je meer informatie over de prijs en de locatie.
Wie nog een afgestempeld wandel/stempelboekje van Wandelsport Vlaanderen heeft, voor een poncho of de
rugzak, kan dat nog op 12 december inruilen op de wandeling van WSV De Bosdravers in Eksel.
Het blad voor 40 stempels voor de waardebon van 15€, dat we al in 2019 uitgaven, is verlengd tot 15 augustus
2022. Je kan dit volledig afgestempeld tot 15 augustus 2022 inruilen voor een waardebon bij Ria. Zij zal het
blad ook nakijken.
Het bestuur wenst jullie fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2022.
Hou het veilig en gezond,
Rina en het bestuur.
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