
Nieuwsbrief  oktober 2022 

Hier zijn we terug met onze wandelmee- en pannenkoekentocht, die gaat door in de 

sportzaal van OC Albatros in Zarren langs de staatsbaan. De wandeling gaat meer de 

richting Werken uit. Waar we vele trage wegen hebben en waar de natuur nu op de 

tijd van het jaar op zijn mooist is. Er is een rustpost voorzien in OC Hemelsdale. 

Na ongeveer 2,5 km krijgen alle afstanden al een rustpost voor de voeten en dit in de 

school De Linde. Daar worden de wandelaars opgewacht door de mensen van de 

sportraad, dit onder leiding van Flore Pottelancie, die jullie een gratis koffie met 

druppel aanbieden. Dat is nog niet alles, bij aankomst in de startzaal krijgen jullie ook 

nog eens 2 pannenkoeken met suiker erop. Dit wordt geschonken door Thomas Maes 

van de Argenta bank in onze gemeente. Ook wordt er om de 100 wandelaars een 

waardebon van € 5,00 geschonken door chocolaterie Willaert in Kortemark. Dit hele 

pakket wordt met een vriendelijk lach verzorgd door de medewerkers van onze 

wandelclub de Kreketrekkers.  

Alvast bedankt voor het mooie werk. 

Inschrijving en ledenwandeling 

Op de tocht van 11 november kunnen jullie opnieuw u lidmaatschap voor 2023 

vernieuwen. De lidkaart die jullie nu hebben blijft ook geldig voor 2023, dus niet 

weggooien hé. Indien iemand zijn lidkaart kwijt is of onleesbaar is, meldt dit aan onze 

secretaris. Deze maakt voor de persoon in kwestie een voorlopige nieuwe aan. 

Wandelsport Vlaanderen zorgt voor een nieuw exemplaar.  

Het lidgeld is niet gestegen en bedraagt nog altijd € 15,00. Kinderen onder de 12 jaar 

krijgen deze gratis. Jullie krijgen een Walking in Belgium boek en een wandelboekje 

plus de nodige papieren voor terugbetaling lidgeld sportclub via ziekenbond. 

Men kan ook overschrijven op bankrekening van de Kreketrekkers  

BE70 9733 9555 5425 met vermelding van lidgeld 2023 + jullie naam. 

Wie er niet bij kan zijn op deze dag heeft nog de mogelijkheid dit te doen op zaterdag 

03 december op de ledenwandeling die doorgaat in de kleine zaal met keuken in OC 

Albatros. De deuren gaan open om 13.30u. 

We doen een wandeling van ongeveer 6 km met een stopplaats op ± 3 km .Daar 

genieten we van lekker glaasje glühwein. Hierna vertrekken we richting startzaal, 

waar we jullie trakteren op een koffie met 2 boterkoeken. 

Hiervoor vragen we jullie een seintje te geven aan het bestuur: 

Francky Beernaert: franckybeernaert@icloud.com  0468/ 50 67 40  - 051/57 06 61 

Christine Vanslembrouck: christinevanslembrouck@hotmail.be  - 051/57 06 61 

Geert Baeckelandt: baeckelandt-geert@skynet.be  0477/ 70 67 97 

Elisabeth Kyndt: simoenluc@gmail.com  0499/ 34 39 90 

Luc Simoen:  simoenluc@gmail.com   0491/ 23 96 02 

Als je komt gelieve te verwittigen voor 1 december, zodat we alles op tijd kunnen 

bestellen. 

Iedereen is welgekomen, hoe meer volk hoe meer leute. 

Club kleding 

Op 11 november zal er een stand staan met nieuwe kledij van de Kreketrekkers.  

Het bestuur vond dat er na zovele jaren eens vernieuwd mocht worden. Er zal van elk 

kledingstuk een 5 tal exemplaren liggen die gepast kunnen worden. Voor de dames 
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zal een pashokje voorzien zijn, zodat ze een lingerie setje  kunnen passen met 

het logo en in de clubkleur. De dames van het bestuur staan klaar om te helpen bij de 

keuze. 

Je zal dit kunnen aanschaffen aan een lage prijs, doordat we dit in groep hebben 

kunnen aankopen. Dus loop gerust eens langs de stand die nu op iedere wandeling 

aanwezig zal zijn. 

1 januari 2023 

Als afsluiter, heb ik nog een verrassing voor jullie. Het staat zo goed als vast dat we 

er nog een tocht bij krijgen. Dit op 1 januari, Torhout zal deze niet meer organiseren 

en we vinden dat heel jammer. We zijn al met een mooi groepje vrijwilligers die op 

die dag willen helpen. Ik heb er wel nog enkele nodig en doe dan ook een oproep 

langs deze weg. 

We starten om 7u30 tot 14u00. Om 16u00 sluiten we de zaal. Dit alles gaat door in 

OC de Kouter 

PS: we zoeken nog een mooie naam voor deze nieuwe tocht op 01 januari. 

Alle suggesties zijn welkom (geen katertocht). 

Namens de voorzitter Francky 


