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Beste wandelvrienden,

Het ziet er nog altijd niet goed uit met het Coronavirus, maar er brandt een klein lichtje aan het
einde van de tunnel.
Voor de wandelclubs is er nog altijd geen zicht op wanneer er weer kan opgestart worden, misschien
na Nieuwjaar met alleen inschrijvingen, maar zeker niet met catering. Wij hadden gedacht om onze
tocht van 27 december coronaproof te laten doorgaan, maar helaas zal het niet kunnen. Wij gaan
wel, zoals in oktober, nu van 19 december tot 3 januari permanente parcours uitzetten. Jullie
kunnen kiezen tussen 6A, 6B, 8, 10 en 12 km. Afstanden zijn onderling combineerbaar. De start zal
aan het Pliniuspark Fonteindreef 8 Tongeren zijn. Het Pliniuspark is bereikbaar via de
Hasseltsesteenweg.
Jullie kunnen ook altijd op de website van de wandelblog.com kijken. Dit is een kalender waarop de
clubs hun uitgepijlde wandelingen plaatsen.
Mag ik vragen aan de mensen die hun lidgeld nog niet betaald hebben (15€ per persoon), om dit te
doen vóór 31 december op onze bankrekeningnummer BE11 0689 3234 6748. Het attest van de
mutualiteit wordt u thuis bezorgd. De mensen die graag de Walking in Belgium 2021
(wandelkalender in boekvorm) willen hebben, kunnen die na betaling van 8 euro op onze
bankrekening bekomen. Wij doen het nodige om deze bij u thuis (met maximum van 20 km van
Tongeren) te bezorgen.
Mag ik verder nog vragen aan de mensen die ingeschreven waren voor Egmond aan Zee, te laten
weten of ze volgend jaar wel of niet meegaan!!! Deze driedaagse gaat door van vrijdag 7 mei tot
zondag 9 mei 2021. Voor diegenen die nog mee willen gaan, er nog plaatsen beschikbaar.
Voor de reis naar Flims Zwitserland (16 t/m 25 juni 2021) zijn er nog altijd plaatsen vrij!!!
Verder is er voor de reis naar het Zilerthal Mayrhofen, Oostenrijk (22 t/m 28 augustus 2021) nog 1
dubbel kamer vrij, wees er snel bij!!!!
Wegens Corona zal er in maart volgend jaar geen clubfeest zijn. We gaan tegen de zomer bekijken
of we een BBQ kunnen organiseren.
Graag zou ik jullie willen laten weten dat het bestuur niet heeft stil gezeten tijdens de Corona. De
Tongerse Wandelvrienden zijn van Feitelijke Vereniging overgeschakeld naar een VZW. Zo hebben
het bestuur en de leden een betere juridische bescherming. Ik wil hiervoor Tony en Luc bedanken
voor het vele werk dat zij gedaan hebben.

Het zullen voor ons allen rare feestdagen zijn.
Het bestuur wil jullie toch al een gezond en voorspoedig 2021 wensen. Laat ons nog met ons allen
volhouden zodat we dat virus klein krijgen, en we een dikke zwarte streep kunnen trekken door
2020.
Hou het veilig en gezond!

Sportieve groetjes Rina en heel het bestuur.

