Wandelclub De Zilverdistel , lid WSVL 3200 - lid Sportraad Dendermonde – SP 63

CORONA NIEUWSBRIEF MAART 2021
Beste clubleden,
Ook wij moeten spijtig genoeg in herhaling blijven vallen. Het Corona virus blijft ons in de greep
houden. Op korte termijn is het duidelijk dat ook wat de activiteiten van onze wandelclub betreft er nog
altijd zeer weinig mogelijk is en wat de verdere toekomst betreft, blijft alles nog steeds zeer onzeker.
Toch willen we nog eens een poging doen om enkele inlichtingen en schikkingen uit onze vorige
“Corona nieuwsbrieven” toch wat proberen te actualiseren, maar we blijven uiteraard met heel wat
onbeantwoorde vragen zitten. Wij zullen proberen om u regelmatig op de hoogte te houden.
Als u deze nieuwsbrief op papier ontvangt dan betekent dit dat wij over geen email adres beschikken
van u of van iemand die op uw adres woont. Heeft er toch iemand bij jullie een email adres, stuur ons
dan aub een mailberichtje (email adres desmedt.L@compaqnet.be) en wij passen onze gegevens
aan.
Hou jullie allen gezond
Uw clubbestuur
1. Wijzigingen in het clubbestuur van onze wandelclub
Jeannine Moens en Remy De Haeck hebben eind 2020 beslist om het clubbestuur van onze
wandelclub te verlaten. Zij blijven wel lid van de club en zullen verder actief blijven als
medewerkers op onze wandelorganisaties. In deze ongewone tijden kunnen we hen
momenteel enkel via deze nieuwsbrief uitdrukkelijk bedanken voor de vele inspanningen in de
voorbije jaren ten dienste van onze wandelclub. Myriam Berghman uit Mespelare wordt onze
nieuwe penningmeester. Voelt ook u zich geroepen om uw steentje bij te dragen binnen het
clubbestuur, geef dan een seintje aan de voorzitster Liliane Veldeman.
2. 35 jaar Wandelclub De Zilverdistel
In augustus bestaat onze wandelclub 35 jaar, maar momenteel is het nog steeds onzeker of
we in augustus een viering op het getouw gaan kunnen zetten. We kiezen er daarom voor om
de viering van ons 35 jarig bestaan te laten samenvallen met de “voorziene datum” van het
clubfeest. Op zaterdag 20 november e.k. plannen we een feestelijke activiteit in Oudegem. Zo
gauw we hierover meer informatie hebben zullen we die naar de leden toe meedelen, maar u
kan de datum nu reeds vrij houden.
3. Wat met het wandelweekend in 2021
Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief blijft het wandelweekend voor 2021 momenteel
gepland van zondag 19 september 2021 tot en met donderdag 23 september 2021. We hopen
tegen de maand juni een definitieve beslissing te kunnen nemen over het verloop van deze
uitstap. U kan de datum vrij houden, maar we komen in juni 2021 bij jullie terug met een
definitieve beslissing.

4. Wat met Disteltochten 2021
Zaterdag 1 mei komt dichter en dichter bij en eind februari hebben we de beslissing genomen
om nu reeds de knoop door te hakken en ook in 2021 geen Disteltochten te organiseren.
Hopelijk wordt alles tegen november normaler zodat we op zaterdag 6 november de draad
terug kunnen opnemen met onze Filosofentocht in Oudegem.
5. Corona wandeling te Sint-Gillis-bij-Dendermonde t.v.v. De Disteltochten – 24 april – 8 mei
2021
Zoals reeds gemeld worden de Disteltochten van zaterdag 1 mei geannuleerd. Onze
wandelclub stelt wel van zaterdag 24 april t.e.m. zaterdag 8 mei 2021 een Corona wandeling
ter beschikking (volledig uitgepijld) met vertrek en aankomst aan de sporthal, Van
Langenhovestraat 230a te Sint-Gillis-bij-Dendermonde. Er worden 2 lussen uitgepijld: lus van
5 km en een lus van 12 km .Dit is zeker een aanrader om de benen eens te strekken. Zoals
ook voor de andere Corona wandelingen wordt er geen inschrijving, afstempeling, catering, …
voorzien.
6. Het bestaan van Corona wandelingen
Alhoewel de traditioneel georganiseerde wandeltochten momenteel nog steeds niet kunnen
doorgaan, alle geplande wandelorganisaties zijn nu al zeker geannuleerd tot en met vrijdag 2
april e.k. worden er her en der wel zogenoemde “Corona Wandelingen” uitgestippeld. Het
betreft hier uitgepijlde wandelingen waarvan de pijlen voor een langere periode blijven
hangen. Men begeeft zich naar het opgegeven startpunt en kan zonder verdere administratie
de wandeling uitwandelen. Er wordt dus geen inschrijving voorzien en er is ook geen catering,
drankvoorziening, afstempeling….
U kan steeds een actuele lijst met de corona wandelingen terug vinden op de wandelblog van
de website van Wandelsport Vlaanderen : https://wandelblog.com, wie over geen internet
beschikt kan ook altijd terecht bij iemand van het clubbestuur.

Wij hopen samen met u allen om in onze volgende nieuwsbrief of ons volgend clubblad toch meer
concreet perspectief en eindelijk terug positief nieuws te kunnen geven over de komende club- en
wandelactiviteiten … maar laat het ons nu samen veilig houden.

