Vzw Tongerse Wandelvrienden 2052
Tongeren, 3 april 2022.

Beste Wandelvrienden,
De editie 2022 van onze wandeltocht de “Parel van de Jekervallei” hebben we weer achter de rug.
1004 deelnemers vanuit Vlaanderen, Wallonië en Nederland hebben hieraan deelgenomen, waarvan
105 van de 303 leden van onze club.
Graag wil ik Pierre Vrijens bedanken voor de goede medewerking om de parcours mee uit- en af te
pijlen. Ook een dikke merci aan alle vrijwilligers, zonder jullie medewerking krijgen wij dat niet
geklust.
Op 12 juni doen we een gezellige brunch, met een uitgebreid ontbijtbuffet en een warm lunchbuffet
met diverse gerechten. Behalve zware bieren zijn alle dranken inbegrepen en dit voor een
democratische prijs van 40 €. Inschrijven kan door het bedrag van 40 € leden en 65 € niet-leden over
te maken op het rekeningnummer van de Club BE11 0689 3234 6748 en dit vóór 22 mei. Per persoon
mogen 3 stempelkaarten of 3 helpersbonnen in mindering worden gebracht. Eén kaart of bon is 3 €
waard. De brunch zal doorgaan in de feestzaal de Kleine Graaf Ginstraat 31, 3700 Tongeren. We
starten met de brunch we om 10u30.
Voor de busuitstap van 8 mei naar Zaventem zijn er nog 2 plaatsen vrij. Wees er snel bij als je meewil.
Aangeven kan door 10 € over te maken op de bankrekening van de club.
De reis naar Egmond aan Zee van 13 tot 15 mei gaat na 2 jaar zeker door. De mensen die hiervoor
aangemeld zijn, krijgen binnenkort alle info voor deze reis.
Wie nog geïnteresseerd is voor onze wandelvakantie naar Sankt-Moritz - deze reis gaat door van 25
juni tot 4 juli - kan zich nog altijd aangeven bij iemand van het bestuur.
Op 21 mei is er na 2 jaar weer de Pelgrimage naar Tongeren. Inschrijven kan vóór 10 mei via de
website van de www.parterwalk.be of telefonisch bij mij op nummer 0478 500697. De afstanden zijn
45 km vanuit S ’Gravenvoeren, 32 km vanuit Maastricht, 23 km vanuit Eben-Emael, 15 km vanuit
Bassenge, 10 km vanuit Glons. Voor elke afstand is er gratis busvervoer vanuit Tongeren.
Wij kijken al uit naar onze volgende ‘’Eburonentocht’’ van 15 augustus 2022 in Tongeren. Hopelijk
kunnen we jullie daar allemaal begroeten.
Sportieve groeten,
Rina en het bestuur.
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