Heuvelland, 10 december 2020
Beste leden wandelvrienden,
Zoals jullie waarschijnlijk al vernomen of gelezen heeft via de wandelmedia is
de Kersttocht van zondag 20 december 2020 terug geannuleerd. Dit omdat de
wetgeving het niet meer toelaat, want het coronavirus kent nog altijd geen
genade. Door de opnieuw stijgende coronacijfers worden de maatregelen
eerder verstrengd ,maar laat het ons voor het ogenblik toe om een alternatief te
doen.
Echter, willen we de Heuvellandliefhebbers niet op hun honger laten zitten op
20/12/2020. Daarom zullen er 3 afstanden ( 7km - 12km- 20km) uitgepijld
worden die zowel op zaterdag 19/12 alsook op zondag 20/12 kunnen
gewandeld worden.
Een derde weekend van ontspanning en genieten van het Heuvellandse
landschap, de weidse vergezichten, de pittoreske dorpen en de alom gekende
couleur locale. Blijf wandelen, doe het veilig, hou je aan de regels en geniet
vooral!
De parcours zullen beschikbaar zijn met QR-code of gpx bestand.
Houd hiervoor de Facebookpagina en website van de Heuvellandstappers in de
gaten. Tevens zullen de parcours uithangen aan de ingang van de Sporthal De
Croonaert, Vierstraat 31 8950 Wijtschate - Heuvelland.
Daar is ook de startplaats voorzien voor de 3 afstanden met onze gekende
pijlen ( rode pijl met witte punt ). Tevens is er geen inschrijving en rustposten
voorzien ( ieder start wanneer hij/zij wilt en kiest zelf ervoor om ergens te willen
rusten maar hou er rekening mee dat de horeca dicht is ). Mochten er toch
problemen voordoen op de omlopen graag een seintje naar ons ( zie etiket op
pijlen of 0477 357 457). Misschien zien we elkaar wel ergens ten velde of in de
heuvels.
Daar we ook deze tocht niet kunnen organiseren zal er ook geen mogelijkheid
zijn om je lidgeld (15,00 €/ persoon) dan te hernieuwen. Mogen we daarom
vragen om dit via overschrijving op onze bankrekening ( BE80 1030 3206 9177
) te doen, om toch verder het vertrouwen in onze wandelclub te stellen ( dit voor
diegene die dit nog niet gedaan hebben ). De leden die hun lidgeld voor
25/12/20 hernieuwen krijgen een tegemoetkoming op hun lidgeld van de club
(dit ter compensatie van het niet kunnen gratis wandelen op eigen tochten en
het niet kunnen verkrijgen van het bergprijspakket ). Dit wordt samen met de
waardebon van de ingediende wandellijsten, ziekenfondsformulier en het
volgende 't Stapppertje aan jullie bezorgt begin 2021.
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