Vzw Tongerse wandelvrienden 2052
Tongeren, 5 oktober 2021.

Beste Wandelvrienden,
Nu de zomer weer voorbij is kunnen we weer terugkijken op onze mooie reis naar Mayrhofen. Ondanks de
weersomstandigheden hebben wij toch nog geluk gehad. Wat is Mayrhofen een prachtige streek! We hebben
er mooie wandelingen gemaakt en ik denk toch dat iedereen tevreden was over deze reis!!
Nu maken we ons klaar voor onze wandeltocht “Wondermooi Kanne” van 31 oktober. Let wel op, de tocht is
op zondag 31 oktober en niet op maandag 1 november!!!
Graag doen we een warme oproep aan onze leden om te komen wandelen in Kanne. Leden van de Tongerse
Wandelvrienden krijgen ook hier weer een gratis inschrijving. Om misverstanden te voorkomen vragen we om
uw naamstickertje af te geven bij de inschrijving. Graag doen we hierbij een oproep aan onze leden om mee
te helpen bij de organisatie van onze wandeltochten. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Rina.
Nu de bladeren beginnen te vallen naderen we stilaan het einde van het jaar. We nodigen jullie uit om het
lidmaatschap bij de Tongerse Wandelvrienden te vernieuwen voor het jaar 2022. De bijdrage hiervoor blijft
ongewijzigd en bedraagt 15 €. Dit kan door overschrijving op rekeningnummer BE11 0689 3234 6748 op naam
van de Tongerse Wandelvrienden. Niet vergeten in de mededeling naam en lidgeld te vermelden. Mits betaling
blijft jullie PVC-lidkaart ook geldig voor 2022 en hoeft niet vervangen te worden door een nieuwe lidkaart. Het
mutualiteitsattest kan je bekomen op onze wintertocht van 26 december 2022 in Tongeren.
Dit jaar zal er geen reisvoorstelling zijn. Geïnteresseerden om mee te reizen naar Sankt Moritz van 25 juni tot
4 juli 2022 kunnen zich nog inschrijven. De flyer met de reisinformatie kan u terugvinden op onze website met
adres: www.tongersewandelvrienden.be . Wie zich inschrijft vóór 1 december 2021 krijgt 10€ korting per
persoon op het reisbedrag. Onze voorjaars wandelvakantie is gepland van 13 t/m 15 mei 2022 en heeft als
bestemming Egmond aan Zee (Nederland). Inschrijven kan nog, er zijn nog plaatsen vrij.
Hou het veilig en gezond,

Sportieve groeten,
Rina en het ganse bestuur.
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