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Tongeren, 27 januari 2022.

Beste Wandelvrienden,
Omwille van de coronamaatregelen heeft het bestuur beslist om het clubfeest niet te laten doorgaan
zoals het gepland was op 19 maart. Als we zeker zijn dat de Coronacijfers eind mei begin juni gunstig
zijn, zullen we dit feest organiseren volgens een nieuw concept. We houden jullie op de hoogte
hiervan, want na 2 jaar is het tijd voor een gezellig samenzijn!!!
Onze tocht van 27 maart “De parel van de Jekervallei” in Kanne zal doorgaan, desnoods zonder
catering. Als de overheid het toestaat, zal het met catering zijn. Hou deze dag zeker vrij en kom
genieten van onze mooie parcours met gratis inschrijving voor onze leden. Als er in de startzaal
catering is, willen we graag weer beroep doen op onze helpers.
Hou de website van de wandelkalender van Wandelsport Vlaanderen in het oog om te zien of de
wandelingen doorgaan of kijk in de wandeltochtenapp op je smartphone. Momenteel gaan de meeste
wandelingen die doorgaan, voorlopig zonder catering omwille van de hoge coronacijfers.
Op 26 februari geven we aan al onze leden een gratis inschrijving bij de wandelclub Eureka (wandeling
in natuurgebied Munsterbos). Deze tocht gaat zeker door, desnoods zonder catering. De startplaats
zal waarschijnlijk gaan veranderen, maar zal ook in Munsterbilzen zijn. Hou daarom de online
kalender ( www.walkinginbelgium.be) in het oog. Vergeet ook niet jullie naamsticker mee te nemen
om bij de inschrijving af te geven. Ook doen we die dag nog eens een sportieve (wandelen op een
lange afstand), voor de sportievelingen. Samenkomen doen we om halfnegen aan de start. Voor
diegenen die meewillen, geef ons best een seintje vooraf.
Leden van onze club die hun speciaal wandelboekje afgegeven hebben om te ruilen voor de rugzak
of de poncho, kunnen deze afhalen op onze tocht van 27 maart in Kanne.
Als er nog geïnteresseerden zijn voor de reis naar Sankt-Moritz, er zijn nog plaatsen vrij.
Sportieve groeten,
Rina en het bestuur
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