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In normale omstandigheden zouden we op 29 december onze Kortrijk Feeëriek kennen.
Maar de Coronapandemie blijft ons leven beheersen. Daarom blijf héél strikt de
maatregelen volgen. Enkel zo krijgen we samen het virus klein. Gezondheid voor ons
àllen blijft belangrijk. We hopen tevens dat iedereen vlug het vaccin wordt toegediend.
Toch hebben we met het bestuur besloten om onze Wintertocht en de Lentetocht van
het M.F.C De Kindervriend te annuleren.
We nodigen u ondertussen uit de vele permanente parcours te bewandelen. Zie verder
in deze brief. Blijf wandelen! Maximum met 4 personen mét inachtneming van de
opgelegde gezondheidsregels (afstand houden, waar nodig mondmaskers, enz.).
Hou alvast zondag 25 april 2021 vrij en plaats die met stip aan in uw agenda.
Ook verder in deze brief een aankondiging.
We vinden de huidige situatie spijtig, maar kunnen er ook niet omheen.
Zorg goed voor elkaar en jezelf! Hou je gezond!
Uw voorzitter, Rik

Nog tot eind dit jaar 2020: inschrijven voor 2021!
Dank aan de leden die al hun herinschrijving in orde brachten. Wij vragen aan àlle
andere leden, om dit per kerende, ook te doen. Dit kan door uw volledig ingevuld
inschrijvingsformulier (hier opnieuw in bijlage) in te vullen en ons terug te bezorgen op ons
secretariaat: Dam 10 bus 41 8500 Kortrijk of digitaal naar jean.marie.ghekiere@gmail.com.
én wil zéker het overeenkomstige bedrag storten op de rekening:
BE59 9790 7970 7026. Dan pas wordt je WSK-Marke-lidmaatschap 2021 geactiveerd.
Het bestuur zal dan jullie documenten, geschenkje(s) en eventueel bestelde Walking in
Belgium (vroegere Marching) bezorgen in de loop van komende weken.
Belangrijk:
Alle leden die hun lidmaatschap niet hernieuwd hebben vóór 31 december 2020 kunnen op de
wandelingen niet meer inschrijven als lid en moeten dan inschrijvingsgeld betalen als niet-aangesloten
deelnemer.

CORONAWANDELINGEN (1)
De (alweer) succesvolle W.S.K.- Marke-Coronawandelingen vanuit Marke en Aalbeke zijn
afgepijld. Héél veel respect en dank aan de parcourswerkgroep! Niets was hen teveel
om de vele verdwenen en vernielde pijlen te vervangen. Ieder bericht werd zo vlug
mogelijk opgevolgd. Gewaardeerde dank hiervoor.
Na Nieuwjaar komt er nieuw initiatief vanuit Bellegem & Rollegem.
U wordt hiervan ten gepaste tijde als eersten op de hoogte gebracht.

CORONAWANDELINGEN (2)
Op www.wandelblog.com van onze federatie Wandelsport Vlaanderen vzw. kan
je altijd terecht voor:

Permanente parcours Wandelsport Vlaanderen (update 19/12/2020)
door Wandelsport Vlaanderen
Iedere dag komen er nog steeds meldingen (ons aangeleverd door de wandelclubs) binnen van nieuwe permanente
parcours. Al deze tochten staan gerangschikt volgens provincie en vervolgens per einddatum. Om een duidelijk overzicht te
hebben, heeft Wandelsport Vlaanderen vzw door het al ruime aanbod, een Excel bestand gecreëerd met de al ons gekende
wandelinitiatieven. Deze staan gegroepeerd en gerangschikt volgens einddatum B. De startdatum van de tochten staan
onder A. Dan kan je klikken op de Excel Permanente Parcours

Vlaanderen Wandelt Lokaal in KORTRIJK
op zondag 25 april 2021
Ook W.S.K. Marke wandelt mee!
Op zondag 25 april van 8 tot 15 uur.
Start vanuit Sportcentrum Lange Munte.
Keuze van uitgepijlde afstanden:
4 km. (rolstoel & kinderwagen toegankelijk) 8 km. & 15 km.
Inschrijfprijs: 2.5 euro – leden erkende wandelfederatie: 1.5 euro.
Momenteel gaan we ervan uit dat we alles coronaproof zullen
moeten organiseren: enkel scanning, betaling en directe
afstempeling. Géén catering, géén rustposten.
Wel toiletten aan de start.
De grootste afstand trekt richting Bellegem met mogelijkheid tot
bezoek aan Brouwerij Van Der Ghinste. (Afhankelijk van de
geldende coronamaatregelen).
Die dag hebben alle wandelaars de mogelijkheid om een groter wandelnetwerk te doen.
Vele combinaties zullen mogelijk zijn. Maar meer nieuws volgt.
Ook op www.vlaanderenwandelt.be .

#iedereenwandelt #wandelen #wanderlust #vlaanderenwandeltlokaal

Uw bestuur wenst u allen
vredevolle kerstdagen
en
een gezond én gelukkig 2021.

MEER Informatie en laatste (wandel) nieuwtjes kan je vinden op
www.wsk-marke.be www.wandelblog.com en www.wandelsportvlaanderen.be

