18e Brief aan de leden
24 december 2021
Beste W.S.K.-er, beste clublid,
Corona, deltavariant, besmettingen, positief of negatief, vaccinatie, boosterprik, CO2-meter,
sneltest, omikron, cijfers dalen en stijgen. We zitten in de pandemiestorm op een andere golf.
Spijtig genoeg weer àllemaal in hetzelfde schuitje.
Weet je, we kunnen zagen, eindeloos klagen, ons van alles afvragen, wat als we nu gewoon…
zorg voor elkaar dragen?
Deze laatste 4 woorden zijn mijn kerstboodschap aan alle W.S.K.-Markeleden en familie.
Laat ons samen die zorg dragen door de maatregelen stipt en strikt op te volgen. Volgend
overleg van begin januari kan wijzigingen met zich mee brengen.
Prettige eindejaarsdagen! Zalig Kerstfeest! Gelukkig Nieuwjaar 2022.
Namens uw bestuur,

Uw voorzitter, Rik

Deze 18e brief vervangt het clubblad van januari-februari 2022. Dank om uw begrip.
Jammer, maar het wandelen blijft door de pandemie aan banden gelegd.
Volg goed de kalender op onder www.wandelsportvlaanderen.be.
Uw bestuur hoopt dat onze Wintertocht van zondag 13 februari 2022 kan doorgaan. Wel
dus met de opvolging van de opgelegde maatregelen. We hopen dat alles kan en dat we
mogen organiseren om vele wandelaars te ontvangen in het O.C. Marke. Eventuele
annulatie laten we zeker tijdig weten!
Daarnaast willen we de vele leden (275!) danken die zich reeds volledig in orde hebben
gesteld met de herinschrijving én bijhorende betaling of overschrijving.
Een laatste oproep aan degenen die zich niet herinschreven (78) voor 2022.
Doe het nog vlug én zeker voor 31 december. Mogen we vragen om het nodige bedrag
over te schrijven op onze rekening BE21 7330 6276 6003. Het vroegere rekeningnummer is
niet meer in gebruik en geschrapt. Vergeet niet de namen van de heringeschrevenen te
vermelden.
Wie niet voor eind december is ingeschreven, zal vanaf 1 januari als niet-aangeslotene € 3
betalen op iedere organisatie en krijgt niet langer ons clubblad.
Ook voor onze groepsreis naar Zinal (Zwitserland) van 7 t.e.m. 15 september 2022 is de
uiterste inschrijfdatum ook eind december. Voor informatie kan u hiervoor contact nemen
met uw voorzitter of secretaris. Intersoc zorgt voor de financiële afhandeling. U hoeft niéts
aan de club te betalen.
De wandelboekjes van onze WSVL-federatie’ Limited Edition’ is bijna afgelopen. Wie 15
stempels heeft, kan een poncho krijgen. Bij 25 stempels een rugzak van Wandelsport
Vlaanderen. Clubleden die willen, kunnen hun boekje(s) afgeven met naamvermelding bij
de bestuursleden uiterlijk voor 9 januari 2022. Uw voorzitter zal de gadgets dan afhalen in
Maldegem én later bezorgen (Wintertocht of later).
www.wsk-marke.be

Contact: info@wsk-marke.be
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