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Beste Wandelvrienden,
Graag wil ik iedereen bedanken voor het blijken van medeleven bij het overlijden van mijn moeder.
Stilletjes aan zien we een lichtje branden aan het einde van de tunnel. Langzaamaan beginnen al clubs
opnieuw wandelingen te organiseren. Check daarom zeker regelmatig de kalender van Wandelsport
Vlaanderen. Graag doe ik een oproep aan onze leden om op zondag 27 juni te komen wandelen bij
onze club. Die dag is het ``Vlaanderen wandelt lokaal``. Voor ons zal de startplaats aan het VIIO
College Sint Truidersteenweg 17, Tongeren zijn. Afstanden zijn 6, 12 en 21 km en er zal ook voldoende
parking zijn. Dit alles gebeurt evenwel zonder catering, maar wel met scanning van lidkaarten. Wel
kunnen jullie voor een rustpauze terecht bij Traiteur Els in Widooie, waar de 12 en de 21 km langs
komen.
Nu een groot gedeelte van de volwassenen bevolking gevaccineerd is en we veilig kunnen reizen, zal
heel waarschijnlijk onze reis naar Mayrhofen eind augustus kunnen doorgaan. Jullie worden zeker
tijdig op de hoogte gehouden.
Onze reis naar Flims Zwitserland is spijtig genoeg niet kunnen doorgaan. Daar Intersoc al in het begin
van het jaar een andere groep voor Flims volgend jaar heeft aangenomen, zijn wij opzoek moeten
gaan naar een andere bestemming. Onze keuze is gevallen op Sankt-Moritz van 25/06 tot 04/07 2022,
Een plekje waarvan iedere wandelaar zeker kan van genieten. Meer informatie volgt later.
Geïnteresseerden kunnen zich nu al inschrijven.
Onze reis naar Obersteinebach in het najaar zal wel kunnen doorgaan. De mensen die hiervoor
ingeschreven zijn, willen wij dringend vragen om te bevestigen of ze nog meegaan.
Heel waarschijnlijk zal onze Eburonentocht op 15 augustus normaal kunnen doorgaan. Graag doe ik
nu al een oproep naar onze helpers? Het zal zeker raar zijn de eerste keer na Corona, maar we doen
dit in alle veiligheid.
Voor de “Sportieve” van nu zaterdag in Thimister- Clermont Luik, zal er geen carpooling zijn. Iedereen
gaat met eigen vervoer. We verzamelen ter plaatse om 08u30 aan de startplaats Salle Saint-Gilles
Froidthier 3, 4890 Thimister-Clermont. Ook alle andere wandelaars zijn welkom.
Sportieve groeten,
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