
 

Lentebrief  

aan de leden                      20 april 2022 

 

Beste W.S.K.-er, beste clublid 

De lente is in het land. Alles staat in bloei. De wandelwereld draait stilaan weer op volle 

toeren. We kunnen weer wandelen waar, met wie, wanneer, en voor welke afstand.  En 

dit zonder beperking qua corona. Hierbij een oproep en nog wat nieuwtjes 

Nog drie dagen en dan is elk W.S.K.-Markelid aanwezig op Vlaanderen Wandelt Lokaal in 

Aalbeke. Een organisatie van uw club!  We verwachten u in Vrije Basisschool ‘t Biekorfje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Wie nog een bon voor een hesje (geschenk van de club) in zijn bezit heeft, kan 

deze inwisselen aan het secretariaat op onze organisatie in Aalbeke.  

 

 Nieuw! Nieuw! We hebben met het bestuur nieuwe clubkledij gekozen. Enkel een 

sporttechnische polo én een softshell-jas. Zondag zullen er pasmaten voor handen 

zijn. U kan deze dus bestellen. We voorzien een eerste levering tegen de Voettocht 

der Vlasstreek op zondag 26 juni 2022. Ook daar kan je passen.  

 

 

 

 Naast de vrijblijvende keuze om clubkledij aan te schaffen, vragen we aan àl onze 

leden hun kledingmaat te bezorgen aan uw club. Zondag mag je dit al doorgeven 

aan ons. U ziet wel wat de toekomst brengt! Dank voor uw medewerking.  Wie niet 

aanwezig kan zijn, wat spijtig is, kan dit ook doorgeven aan info@wsk-marke.be 

 

 Busreis 1 mei 2022 naar Huizingen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Aan 

degenen die zijn ingeschreven, staat het de busreiziger vrij om een mondmasker te 

dragen. Momenteel geldt er géén mondmaskerplicht op de bus. 

 

 Wie alsnog wil meegaan naar Zinal Zwitserland van 7 t.e.m. 15 september met de 

clubgroepsreis kan zijn interesse en inschrijving regelen met de voorzitter. Doe het 

asap en zo ga je mee op een unieke reis naar het schitterende Zwitserland! 

 

 Te noteren in uw agenda 2023 naast de eigen organisaties en al geplande 

activiteiten in 2022,  

- Zondag 29 januari 2023: nieuwjaarsreceptie W.S.K. Marke in O.C. Marke 

- Zondag 30 april 2023: Provinciale Wandeldag West-Vlaanderen vanuit Marke. 

Omdat we als club 50 jaar bestaan, heeft onze federatie Wandelsport 

Vlaanderen ons deze toegekend.  

Belangrijk weetje: we zijn de énige organisatie in West-Vlaanderen. Ook nog 

belangrijk: we voorzien eenmalig één 50 km-omloop die dag.  

Namens uw W.S.K.-bestuur,  

voorzitter Rik 
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