Info over de 36ste LANGE WAPPERTOCHT van 9 mei 2021
Beste Clubbestuurder en wandelliefhebber,
Ingevolge vele telefoontjes en vragen om inlichtingen over de wandeltocht, volgende zondag, is een rondmailen misschien
aangewezen om sneller meer duidelijkheid "openbaar" te maken.
De Lange Wapper-wandeltocht gaat zeker door op zondag 9 mei.
Wandelclub de Sinjorenstappers is bij de gelukkigen en kan als één der eersten opnieuw wandelaars een rustplaats aanbieden
zoals vroeger, dankzij het openstellen van terrassen vanaf de dag voordien.
Bijgevoegd de flyer van onze wandeltocht
Het is volledig up-to-date
Nog even wat bijkomende uitleg:
1. De wandelingen kunnen pas starten vanaf 8 uur (en niet vroeger) omdat terrassen niet eerder open mogen.
2. Door de huidige regelgeving waar nog enkel terrassen toegankelijk zijn, maar geen gesloten ruimten, is de langste wandeling van 33km weggevallen.
- Het 4km parcours heeft geen rustpost en bewandelt eigenlijk, vanaf de startlocatie, enkel de rondgang van het loopparcours
in het Schoonselhof.
- Het 8km parcours gaat via Schoonselhof naar Fort 8. Na 3,95km kun je daar even uitrusten en bekomen op het terras van
voetbalclub Berkenrode. Na nog eens 4,17km kom je, via het Klaverblad en de Stadsboerderij (gesloten) kom je terug uit bij
het startpunt.
- Het 12km parcours is een uitbreiding van de 8km. Na 5,2km wordt Berkenrode bereikt om te bekomen. Naar het
"startterras" slijten je wandelschoenen nog eens gedurende 6,45km .
- Voor de 16km, 20km en 25km wandelingen zijn eerst lussen A of B te bewandelen, nadien gecombineerd met één der vorige
"kleinere afstanden 4 of 8 of 12km".
- Lus A, afstand 8,26km, heeft geen rustpost maar onderweg kan de wandelaar kiezen waar hij eventueel even uitrust. Dat kan
in Park van Eden, de terreinen UIA, of in Fort 6, of in park Steytelinck, of in Wilrijk Centrum, of in Fort 7.
- Lus B, afstand 12,5km, is een uitbreiding van Lus A, met dezelfde mogelijkheden inzake "rusten".
Aan de Inschrijvingsstand zal een duidelijk overzicht uithangen met alle mogelijke wandelcombinaties.
Er wordt eveneens voorzien in "Catering" onder de vorm van een Take Away: broodjes en/of koeken zijn aan die stand te bekomen.
Hopelijk heeft u hiermee wat duidelijke uitleg over de aangeboden wandelingen en kunnen wij vele wandelliefhebbers bereiken
Met sportieve groet en tot zondag 9 mei (?),
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