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Beste wandelvrienden,

Wat zitten we in een bizarre tijd. Corona heeft de hele wereld overhoop gegooid. Daarom hebben
we beslist om deze keer geen clubblad te maken. Wij als club delen ook mee in de klappen. Ons
clubfeest heeft gelukkig nog juist kunnen doorgaan. Onze mooie tocht De Parel van de Jekervallei is
niet kunnen doorgaan. Ook de avondwandelingen van april, mei en juni en de 2 dagreizen hebben
we moeten afgelasten en waarschijnlijk de volgende 2 daguitstappen eveneens. Het bestuur heeft
verder beslist om de Eburonentocht van 15 augustus te annuleren. De maatregelen die ons worden
opgelegd zijn streng. Dit kunnen wij niet aan. Omdat onze helpers bijna allemaal 65+ zijn, nemen
wij als club geen enkel risico. Er zouden geen consumpties mogen verkocht worden, er moet 1,5 m
afstand zijn, inschrijvingen zouden in een aparte ruimte moeten gebeuren. Er mogen geen korte
afstanden zijn. We gaan kijken hoe andere clubs dit aanpakken en beslissen later of onze 2 andere
tochten nog zullen doorgaan. In de volgende uitgave van het tijdschrift “Walking Magazine” van
Wandelsport Vlaanderen lezen jullie hier meer over. Wil je de komende maanden aan een
wandeling deelnemen, raadpleeg dan zeker de website https://www.walkinginbelgium.be/ om te
zien of deze zal doorgaan. Onze jaarlijkse BBQ moeten we helaas ook annuleren. 90 personen in
Café ’t Gerechtshof worden door de overheid niet toegelaten.
Onze reizen waarnaar we zo uitgekeken hebben, Egmond aan Zee en Harrachov, zijn geannuleerd.
Egmond aan Zee is verplaatst naar 7-8-9 mei 2021. Harrachov zal niet meer kunnen doorgaan.
Intersoc heeft het hotel daar gesloten. We hebben samen met Intersoc besloten om volgend jaar
naar Flims in Zwitserland te gaan. Deze reis is gepland van 16 tot 25 juni 2021. Omdat dit vijfsterren
hotel niet zo groot is, krijgen de mensen die ingeschreven waren voor Harrachov voorrang tot 15
augustus. Maar omdat slechts enkele mensen nog moeten bevestigen, kunnen we vanaf nu
iedereen de kans geven om in te schrijven voor deze reis. De prijs is 1205 € per persoon en 171 €
toeslag voor een singlekamer. Helaas zijn er geen singlekamers meer vrij. De inschrijvingen kunnen
enkel bij mij op het mailadres grovenrina@gmail.com of telefonisch +32 (0)478 500697.
Ik heb van Reizen Baus vernomen dat onze reis naar het Zwarte Woud eind augustus kan
doorgaan, iedereen mag gerust zijn saldo betalen. Twee weken voor het vertrek ontvangen de
deelnemers nog een brief met de reisinformatie.

Beste mensen, van diegenen die deze brief per post hebben ontvangen, hebben we geen mailadres.
Heb je een mailadres, geef het door aan onze secretaris Luc, zo blijf je ook snel op de hoogte van
alle veranderingen.
Als alles gunstig blijft evolueren, zal de najaarstrip naar Obersteinebach doorgaan.
Op dinsdag 7 juli starten we weer met een avondwandeling en dit in Nerem aan het Neremplein om
18u30, iedereen welkom.
Op zaterdag 18 juli zullen we ook opnieuw een sportieve wandeling doen. We vertrekken om 8u30
aan zaal Alliance te Kanne. Voor info kun je bij mij terecht op het nr.+32 (0)478 500697
In het boekje van Wandelsport Vlaanderen kunnen jullie tot april 2021 blijven sparen voor een
poncho of rugzak. Het nieuwe stempelblad voor 40 wandelingen van onze club gaat verder tot eind
volgend jaar.
Ik wil jullie bedanken voor de steun en het begrip die ik heb gekregen in deze moeilijke tijd. Het is
niet gemakkelijk om in deze tijd beslissingen te nemen.
Hou het gezond en zorg voor elkaar.
Sportieve groetjes,

Rina en het bestuur Tongerse Wandelvrienden.

