13e Coronabrief
Beste W.S.K.-er, beste clublid,

1 juli 2021

1 juli: het begin van de zomervakantie!
Wat waren we verheugd om vorige zondag elkaar weer te kunnen zien, met of zonder
mondmasker. Het deed deugd om mekaar onbelemmerd te horen. Iedereen voelt
ondertussen de drang naar de vrijheid.
Nu maar hopen dat ieder zich aan de nog steeds geldende maatregelen houdt.
Ondertussen wordt verder goed gevaccineerd. Enkel als iedereen zal zijn gevaccineerd,
komt die vrijheid. Maar hoe jammer het ook is, wij zijn er nog niet…En wat met die Deltavariant en die vierde golf. We kunnen dit zeker missen. Hou vol!
In de Walking in Belgium en op www.walkinginbelgium.be kan je zien welke tochten al of niet
doorgaan. Maar de ‘gewone’ tochten komen stilaan op gang. Breng steeds uw lidkaart en
uw afstempelboekje mee.
De eerste organisatie van uw club is pas gepland op zondag 24 oktober 2021. Namelijk de
Verstraetetocht vanuit Harelbeke. En hiervoor is ook uw bestuur de voorbereidingen al
begonnen.
Wel kunnen we elkaar al vroeger zien. Op zaterdag14 augustus verwachten we
àl onze leden op de gratis ZOMERRECEPTIE in het O.C. Kappaert, SintJozefsstraat, Zwevegem vanaf 16 uur. Om alle voorbereidingen te kunnen
treffen, dient er wel ingeschreven: info@wsk-marke.be tegen zondagavond 8
augustus. Schrijf vandaag nog in en tot 14 augustus 2021!
En inschrijven kan ook al BUSREIS WSK Marke vzw op zondag 10 oktober

2021

naar Sint-Pieters-Leeuw.
 Opstapplaatsen: 7.15 u.: O.C. Marke – 7.30: u. Kortrijk – Plein
(rechtover ‘Fort’)
 We voorzien ons vertrek daar om 16.30 uur, zodat we rond 18 uur
terug in Kortrijk zijn.
 Prijs: € 10 – (inschrijvingskaart inbegrepen)
 Inschrijven kan per mail: info@wsk-marke.be of bij secretaris Johan 0498/594972 of bij
voorzitter Rik: 0486/750471. Dit kan op de zomerreceptie 14/8 én dit tot 1 oktober!
 Enkel ingeschreven na overschrijving van € 10 (of een veelvoud) op BE59 9790 7970
7026
 Op naam van WSK Marke, Stedestraat 27, 8550 Zwevegem
 Ook uw opstapplaats en telefoonnummer vermelden.

Ga mee op groepsreis & wandelvakantie met W.S.K. Marke
van woensdag 7 sept. t.e.m. donderdag 15 sept. 2022
naar Zinal (Zwitserland)
Voor àlle duidelijkheid heeft uw W.S.K.-bestuur gekozen om in 2022 niét
op weekend te gaan.
Uw bestuur gaat voor een negendaagse reis naar Hotel Les Diablons in Zinal met zijn 300 km.
aan bewegwijzerde wandelpaden.

Vol pension én All-in:
 van 11.30 uur tot middernacht is er koffie, thee, chocolademelk, fruitsap en water.
 Van 11.30 uur tot middernacht geniet je van frisdranken, pils en wijn van het vat.
Dagelijks geniet je van een aperitief. Gratis wifi.
Je kan volledig vrij zelf je dag organiseren of deelnemen aan uitgewerkte wandelingen in
verschillende niveau’s mét deskundige begeleiding. Ook zijn er enkele excursies gepland. Te
veel om op te noemen.
En dit alles voor de (richt)prijs van 842 euro per persoon. Singletoeslag: 152 euro.
We hebben een optie genomen voor een bus met 50 plaatsen. Vol is vol! Nu zijn er al
inschrijvingen!
Inschrijven kan vanaf nu bij voorzitter Rik – 0486/750471 – rik.bulckaen@gmail.com. of bij
secretaris Johan 0498/594972 – info@wsk-marke.be.

Herhaling(en)
 Donderdag 11 november: Ledendag voor vernieuwing lidmaatschap, afhalen
Walking in Belgium, enz. in het O.C. Marke van 10 tot 17 uur.
 Zondag 12 december: Ledenfeest WSK Marke in Balladehof Zwevegem.
 Dinsdag 28 december: 25e Kortrijk Feeëriek
Zorg goed voor elkaar en jezelf! Hou je gezond! Volhouden! Tot ergens te velde!
Uw voorzitter, Rik
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