WSK Marke maakt coronaveilige wandelingen
van en naar deelgemeenten: “Neem wel je
eigen proviand mee”
Grote wandeltochten worden voor rest van het jaar uitgesteld
Vandaag om 06:00 door Kris Vanhee

Mark Debooserie, Didier Delecluse, Philippe Quidousse, Johan De Smet en Rik Bulcaen bepijlden alle
wandeltochten. FOTO: LOH
KORTRIJK Geen massawandelingen meer dit jaar voor WSK Marke. Het bestuur vond een alternatief en maakte lussen
naar alle deelgemeenten in Groot-Kortrijk. Alle wandelingen zijn bepijld.
Geen wandeltocht Marcel Verstraete, geen Kortrijk Feeëriek waar jaarlijks duizenden wandelaars aan deelnemen.
WSK Marke heeft het als wandelclub niet onder de markt in het nieuwe wandelseizoen. Individueel wandelen kan wel
nog maar in groep is het natuurlijk veel aangenamer en beter. “En zo kwamen we met een aantal bestuursleden op het
idee om alternatieve wandelingen te maken die een lus vormen”, zegt voorzitter van wandelclub WSK Marke Rik
Bulcaen. “Je start- en eindplaats is dus dezelfde. We maakten lussen naar iedere Kortrijkse deelgemeente en bepijlen
die met rood en wit. Zo is er een startplaats aan de Lange Munte in Kortrijk. Je volgt de pijlen en klaar is kees. Je
hoeft zelfs geen kaart te nemen. De pijlen wijzen alles uit. En je kan er met je kinderen een spelletje van maken in de
zin van ‘zoek de volgende pijl’.”
De stad Kortrijk gaf het fiat voor de club om de wandelingen te organiseren. “In principe mogen de pijlen maar 48 uur
blijven hangen. Na een wandeling moeten ze onmiddellijk weer verdwijnen. We hebben de toelating tot september.
Als ons idee succesvol is, dan kan daar verlenging in zitten. Daarom ook gebruiken we snelbinders en geen elastiekjes
om onze bordjes te verstevigen. Zo blijven ze beter bestand tegen zon en regen.”
Eigen proviand meenemen
De maximumlengte van een wandeling is tien kilometer. WSK Marke zocht de mooiste stukjes in Groot-Kortrijk.
Stoppen aan een cafeetje om een Omer te drinken zit er de eerste tijd niet in, maar misschien lukt dat later wel. “Dus
de mensen nemen best wat eigen proviand mee. We willen ons verontschuldigen tegenover mensen met een
beperking. Niet iedere wandeling is toegankelijk voor hen. Een buggy kan nog wel maar door het zoeken naar mooie
plekjes is een tocht niet altijd rolstoelvriendelijk.”
Startplaatsen zijn de ontmoetingscentra Marke, Aalbeke, Kooigem, Bellegem, Heule, parking Rietput Bissegem,
parochiezaal Rollegem en sportcentrum Lange Munte Kortrijk. “Er is een QR-code beschikbaar op een plannetje dat je
aan de startplaatsen vindt.”
www.wsk-marke-be

