WSK Marke vzw 5012
Wandelsport Vlaanderen vzw

CORONAWANDELINGEN

Bewegen in Coranatijden is en blijft nodig. Dit kan door te wandelen. Wandelsportclub Marke
vzw, wil graag enkele tijdelijke wandelingen vanuit de dorpskernen en Hoog Kortrijk openstellen
voor àlle wandelaars dit vanaf 1 juni.
Eerder had het bestuur van W.S.K. Marke vzw besloten om alle eigen organisaties tot eind
december 2020 te annuleren .
Hierbij zijn de Verstraetetocht (eind oktober) en de Kortrijk Feeëriek begrepen.
WSK Marke wil de gezondheid van eigen medewerkers en wandelaars immers niet in gevaar
brengen.
Een creatieve ingeving zorgde ervoor dat er toch een volwaardig alternatief kan naar voor
worden geschoven. ‘De Coronawandelingen’.
Deze wandelingen kan je individueel of in gezinsverband doen in veilige omstandigheden binnen
je eigen bubbel op jouw tempo en jouw tijdstip. De zonnige dagen lokken ons immers naar
buiten. Moeilijk om deze te weerstaan. Er zijn 8 wandelingen uitgepijld zodat er een mooie
verscheidenheid is en Kortrijk en deelgemeenten zich van hun beste zijde kunnen laten zien.
Hiervoor zijn de wandelingen uitgepijld
met rode pijlen met witte punt
met opschrift W.S.K. MARKE.
Deze routes (max. 10 km.) in lusvorm zijn
vanaf 1 juni tot zeker eind augustus gratis te
bewandelen. Sorry, maar niet rolstoeltoegankelijk.
Startplaatsen:

-

Marke:
Bissegem:
Aalbeke:
Kooigem:
Bellegem:
Rollegem:
Heule:
Kortrijk

O.C. Marke
Parking Rietput
O.C. Aalbeke
O.C. Kastanjehuis
O.C. De Wervel
Parochiezaal
O.C. De Vonke
Sportcentrum Lange Munte

9.3 km.
6.97 km.
9.29 km.
8.95 km.
8.33 km.
9.09 km.
5.77 km.
7.34 km.

Enkele wandeltips
 Bewegen is zeer belangrijk en 10.000 stappen is voor iedereen haalbaar.
 Starten kan op de diverse startplaatsen, maar je kan overal waar je een pijl ziet
hangen, beginnen.
 Ook voor kinderen is dit leuk: laat ze maar de volgende pijl zoeken.
 Neem drank en snackje mee. Breng je afval ook terug mee naar huis.
 Veel plezier en hou jullie zéker aan de corona-maatregelen.

 QR-code ter beschikking op het plannetje aan de start.
 Prettige wandeling én geniet ervan!
 Organisatie: W.S.K. Marke vzw i.s.m. Stad Kortrijk– www.wsk-marke.be – info@wsk-marke.be

 Met dank aan het bestuur en zeker de parcourswerkgroep:
Johan De Smet, Mark Debooserie, Didier Delecluse en Philippe Quidousse.
Ook dank aan het stadsbestuur dat dit initiatief van onze wandelclub steunt.
“ De wandelsport is in deze Coronatijden in en meer dan welkom als ideale
katalysator om geest en lichaam in balans te houden. Met deze formule kunnen
de maatregelen gerespecteerd worden en kan men toch blijven bewegen.
Ongetwijfeld zullen vele wandelaars zich vergapen aan de vele mooie plekjes die
Kortrijk heeft.” Schepen van Sport Arne Vandendriessche

