
Nieuwsbrief januari 2023 

Eerst en vooral wens ik alle Kreketrekkers en hun familie een 

gelukkig Nieuwjaar en een goede gezondheid en dat 2023 voor 

iedereen een goed wandeljaar mag zijn. 

Onze 16de Tis Tied Ta Tud Tis tocht is dan toch goed 

meegevallen ondanks het wispelturig weer. We hebben hier en 

daar naar een oplossing moeten zoeken voor het parkoers, maar 

alles is goed gekomen, door onze parkoersmeester (denk ik). 

In de zaal was het te zien dat er buiten nu en dan een bui viel, de wandelaars 

kwamen binnen met regenjassen en paraplu’s. Nu voor ons was dat een klein 

voordeel ,want ze bleven dan wat langer in de zaal zitten om een beetje droger te 

worden, voordat ze nog een nieuwe lus deden. Zo dronken ze nog eentje meer of ze 

namen nog een taartje die ook goed is voor onze clubkas. Naar het einde van de dag 

toe, hebben we toch onze voorraden moeten bekijken, zodat we nog van alles genoeg 

hadden. Want de volgende dag hadden we weer een wandeling in dezelfde zaal, maar 

een heel ander parkoers. Ondanks de weeromstandigheden hebben toch een mooie 

774 wandelaars deelgenomen. 

We gingn en bluven goan 

We zijn gestart met een beetje mooier weer en een mooi aangevulde voorraad drank. 

We konden er weer tegen voor deze dag . Zo ook voor onze jeneverbar, want ieder 

wandelaar die zich inschreef kreeg een gratis jenever en een boterlukke van onze 

vriendelijke jenevergirls. Ik denk dat iedereen blij was dat ze konden wandelen op 

de eerste dag van het jaar. Ja hoor er werd veel gekust en handjes gegeven (was ook 

al 2 jaar geleden dat het kon en mocht) en gelukkig Nieuwjaar wensen onder elkaar. 

Alles liep op wieltjes. Even was er paniek toen we zonder water zaten aan het wc. Dat 

hebben we vlug kunnen oplossen met dank aan de schepen van sport Stefaan 

Vercooren. Die was aanwezig. Hiervoor een mooie dank je wel Stefaan. 

Ook de taartjes vlogen de deur uit, zo goed zelfs dat we om 13 uur al zonder zaten. 

Al een geluk dat er in Zarren nog een bakkerij open was. Deze heb ik dan maar leeg 

geplunderd. Na mij hebben ze ook moeten sluiten, hihi, want ik had alles mee (goed 

hé).Terug in de zaal was alles wat ik mee had na 1 uur weer verkocht. 

We mogen zeker niet klagen van onze 2 daagse wandeltocht, des ondanks dat het 

weer niet altijd mee zat. 

Mij rest nu nog een hele grote proficiat aan alle medewerkers die op deze 2 dagen 

geholpen hebben. Een zeer verdiende dikke pluim voor hen!!!. 

Zonder deze mensen ben ik niets en de wandelaar ook niet. 

Ook op deze wandeling haalden we toch een mooie 718 wandelaars 

Francky 

We zien elkaar terug op de 2de Krokustocht die doorgaat op 23-02-2023 


