Tongerse wandelvrienden 2052
Tongeren, 19 maart 2020.

Administratief adres
Koninksemsteenweg 75
3700 Tongeren

Aan de leden van de Tongerse
Wandelvrienden

Beste Wandelvrienden,
Beste lezers,
Update clubinfo.
Dat de voorbije dagen en weken veel gebeurd is naar aanleiding van de verspreiding van het coronavirus
zal iedereen wel gemerkt hebben. Als u dit clubblad leest, zal u ongetwijfeld een aantal zaken lezen die
wellicht achterhaald zijn.
Het opmaken van het clubblad, het laten drukker en versturen met de post nemen enige tijd in beslag. Op
11 maart legden we de laatste hand aan de opmaak van dit blad, u begrijpt in deze snel evoluerende
wereld is het niet altijd eenvoudig om u de laatste informatie te geven. Diegene van wie we het emailadres kennen hebben we zo snel mogelijk geïnformeerd. Diegene die deze mail niet ontvangen
hebben, kunnen nog altijd vragen om opgenomen te worden in onze mailing. Stuur dan een mail/bericht
naar de secretaris van onze club met mailadres luc.r.m.mas@gmail.com
Op zondag 29 maart 2020 was onze wandeltocht in Kanne gepland. Gelet op de beslissingen van de
overheid zijn we genoodzaakt om deze tocht te annuleren/ afgelasten. Dat dit geen makkelijke beslissing
is kunnen wij u verzekeren maar het kan niet anders. Voor wat onze andere activiteiten betreft volgen wij
als bestuur deze bijzondere situatie nauwgezet op en treffen we indien nodig voor onze komende
activiteiten, de noodzakelijke maatregelen. Opgemerkt wordt dat de huidige maatregelen van de overheid
van toepassing zijn tot 3 april 2020. Behalve onze tocht van 29 maart in Kanne zullen onze andere
activiteiten, (wandelvakanties, ééndaagse busreizen, avondwandelingen, enz.) zonder tegen bericht
volgens planning doorgaan.
Tot slot wens ik te eindigen met een positieve noot. De lente is begonnen en zodra het mooie weer er is,
zal volgens experten in de komende weken het Coronavirus langzaam verdwijnen.
Met vriendelijke groet.
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