10e Coronabrief
Beste W.S.K.-er, beste clublid,

26 januari 2021

Jammer dat ik, in naam van het bestuur, alweer een schrijven tot jullie mag richten.
Tante Corona en haar mutanten blijven ons leven overheersen. Weliswaar zal Nonkel
Vaccin ons allen bijstaan om weer naar een gezonder leven te brengen. Maar we zijn er
nog lang niet. Dé maatregelen strikt opvolgen en onze beurt afwachten om ons te laten
vaccineren. Hopelijk breekt er zo voor ieder van ons een leuke zomertijd aan. We
duimen alvast.
Toch graag uw aandacht voor: nieuw W.S.K.-Marke- initiatief voor februari-maart met
permanente voorjaarswandelingen in Bellegem & Rollegem (zie hieronder); op zondag
25 april: de Vlaamse Wandeldag; in de maand mei een permanent LeieScheldevrienden-parcours met tal van startplaatsmogelijkheden (Deerlijk-Statie,
Harelbeke, Desselgem en Ooigem)(later meer hierover).
We herhalen onze oproep om te blijven wandelen met het aanbod van de vele
permanente parcours te. Blijf wandelen! Maximum met 4 personen mét inachtneming
van de opgelegde gezondheidsregels (afstand houden, waar nodig mondmaskers,
enz.).
Zorg goed voor elkaar en jezelf! Hou je gezond! Volhouden!
Uw voorzitter, Rik

CORONAWANDELINGEN (1)

CORONAWANDELINGEN (2)
Op www.wandelblog.com van onze federatie Wandelsport Vlaanderen vzw. kan je altijd terecht
voor:
Permanente parcours Wandelsport Vlaanderen (update 26/1/2021)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. Einde: 17 u.
Start vanuit Sportcentrum Lange Munte.
Keuze van uitgepijlde afstanden:
5 km. (rolstoel- & kinderwagen-vriendelijk) 8 km. & 15 km.
Inschrijfprijs: 2.5 euro – leden erkende wandelfederaties:
1.5 euro. Leden van W.S.K. Marke vzw wandelen GRATIS!
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.
Onze andere federatieclub uit Kortrijk De Natuurvrienden Gilbert Desloovere zorgt voor 2
afstanden vanaf het Station tot aan onze startplaats.
Ook op

www.vlaanderenwandelt.be .

#wanderlust

#iedereenwandelt #wandelen
#vlaanderenwandeltlokaal

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

