Wandelen tegen Dementie !
Uitnodiging : W.T.D.
OP VRAAG VAN EEN LID VAN ONZE CLUB WILLEN WE GRAAG AAN
ONZE LEDEN DEZE UITNODIGING BEKEND MAKEN .

Wandelen tegen Dementie organiseert op

15 Augustus 2021 een wandeling t.v.v.
Het fonds voor wetenschappelijk onderzoek van
Prof. Vandeberghe in Leuven naar dementie.
Startplaats : Ontmoetingshuis De Riet
Schoolstraat 20
3650 Opoeteren - Maaseik
Starten kan vanaf : 7.00 u tot 15.00 u
Let Op : Er dient op voorhand ingeschreven te worden met vermelding
van het vertrekuur, om een grotere spreiding te garanderen worden
er max. 150 deelnemers per uur toegelaten .
Indien het uur van voorkeur volzet is kan men kiezen uit nog vrije
vertrekuren.
Deelname is natuurlijk niet gratis, Inschrijving is 15 € p/p
Wie zin heeft om mee te wandelen graag dit plaatsje vrij houden in
jullie agenda en inschrijven kan, tot een bubbel van 6 personen .

Wandelen Tegen Dementie
EDITIE 2021 !
Beste,
We hopen van ganser harte dat jullie het allemaal goed maken.
Wandelen Tegen Dementie doet zijn petje af voor de bijzondere
prestatie van het zorgpersoneel die dag na dag, steeds opnieuw deze
inspanningen blijven leveren.
Dank U Wel.
Het vaccineren tegen Corona draait ook op volle toeren, wat ook de
toekomst wat rooskleuriger mag doen verhopen.
Ondanks het moeilijke coronajaar 2020 en deels 2021 was de organisatie
volop bezig met het op punt zetten van Wandelen Tegen Dementie.
Er zijn veel inspanningen nodig om ook de nodige fondsen te
verzamelen om ook hiervoor een afdoend medicijn te kunnen
ontwikkelen in de toekomst, en vooral de neurologische problemen
een oplossing en medicijn te zoeken en ook te vinden.
Dat onderzoekers en wetenschappers tot veel in staat zijn heeft de
snelle ontwikkeling een goedkeuring van het Covid 19 vaccin bewezen.
Met z’n allen hopen we dat weer andere wetenschappers en
onderzoekers deze lijn kunnen doortrekken in het onderzoek naar
Dementie, Alzheimer en andere Hersenaandoeningen .
Dat de editie 2021 wellicht op een andere manier zal georganiseerd
worden dan jullie van Wandelen tegen Dementie gewend zijn hoeft
allicht niemand te verbazen.
Vol goede moed en met de steun van een aantal extra sponsors gaan
we er tegen aan om jullie opnieuw te verrassen !
Mogen we dan ook via uw vereniging Postwandelclub Dilsen een
oproep doen om op Zondag 15 Augustus 2021 te blokkeren in U agenda
om deel te nemen aan deze editie van wandelen tegen Dementie.
Hou het ondertussen gezond, hou vol en ……
Heel graag tot binnenkort.
Namens het team
W.T.D.

Meer info over deelname aan W.T.D.
Wandelen Tegen Dementie 2021 zal dit jaar plaatsvinden in Maaseik,
meer bepaald in het prachtige Oeterdal .
Kabbelende beekjes, uitgestrekte bossen, eeuwenoude watermolens …
Jullie zullen het allemaal zelf mogen ervaren tijdens de tocht doorheen
de Vallei van de Bosbeek. We hebben al eerder gemeld dat de
omstandigheden, waaronder onze jaarlijkse wandeling voor het goede
doel plaatsvindt, iet of wat zal verschillen t.o.v. voorgaande edities.
Wandelen voor een goed doel betekend, zo veel mogelijk centjes
verzamelen voor het onderzoek naar oplossingen voor Dementie.

Het programma voor 15 Augustus 2021 :
Start en Aankomst : O.C. De Riet
Schoolstraat 20
3680 Maaseik
Vertrekuur tussen : 7.00 u en 15.00 u
U zal de keuze hebben uit 3 bewegwijzerde trajecten van respectievelijk
3 - 8 - 11 km. Gezien de epidemiologische omstandigheden, enkel
inschrijven per bubbel van max 6 personen. Ook vragen we een keuze
te maken uit de verschillende tijdstippen waarop u kan vertrekken.

Wat mag u verwachten VOOR DIE 15 € - Per deelnemer een
individueel koeltasje, met daarin lekkere ingrediënten om
onderweg te eten of te drinken, zoals gezegd 3 volledig
bewegwijzerde wandelroutes - Verzekering voor iedere deelnemer,
- een enthousiast team vrijwilligers dat jullie ieder moment van de
dag ten dienste zal staan. - Na aftrek van dit alles gaat het restant
van de inkomsten naar dit goede doel.
Enkele verschillen t. o. v. vorige edities :
- De gebruikelijke stopplaatsen onderweg zullen er dit jaar ,
helaas niet zijn.
- Er dient ingeschreven te worden per bubbel ( Max 6 pers. )
- Er dient een tijdstip gekozen te worden van vertrek.
Jullie zullen allemaal begrijpen dat deze verandering in aanpak,
het gevolg zijn van maatregelen van de overheid m.b.t. het
coronavirus, en die wij als organisator van dit event strikt dienen
te respecteren.

Leden van onze wandelclub die willen steunen en deelnemen aan
dit goede doel, kunnen inschrijven via de website van W.T.D. te
vinden onder de volgende link.

https://www.wandelingtegendementie.be/p/schrijf-u-in.html
Het voorbeeld formulier zoals hieronder opgenomen in dit clubblad
invullen en verzenden.

Wij wensen u allen een zeer mooie wandeling en danken jullie
alvast voor je deelname en steun.
Het WTD Team.

