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Brief van de voorzitter 
Bij het begin van de herfst genieten we volop van een aangenaam nazomertje. Het 

compenseert de voorbije natte en wispelturige zomer. 

 

Stilletjesaan geraken we van de coronamaatregelen verlost. We krijgen een beetje van onze 

vrijheid terug en het leven kan zijn normale gang gaan. Of toch bijna… Het wordt toch nog 

opletten en voorzichtig blijven zodat er geen nieuwe opflakkering komt.  

De voorbije zomermaanden vormden een overgangsfase. Bepaalde maatregelen werden 

opgeheven. In die periode hebben wij het initiatief genomen om met onze wandelorganisaties 

van start te gaan. De eerste wandeltocht sinds februari vorig jaar  konden we na heel wat 

overleg en administratieve taken toch in juli laten doorgaan. Met de nodige opgelegde 

maatregelen was het geen wandeltocht zoals we gewoon waren. Toch konden we van een 

succes spreken want zo’n 1000 wandelaars kwamen sinds lang terug naar Oudenaarde 

afgezakt. Onze daaropvolgende wandeltochten in augustus en september waren al een stuk 

gemakkelijker te organiseren. Ook hier kunnen we spreken van een goede opkomst met 

respectievelijk 1300 en 1100 deelnemers. De deelnemersaantallen zijn niet meer zoals vroeger. Dit is een algemene tendens bij 

alle organisaties sinds corona. Het zal wellicht nog een tijdje duren vooraleer we de cijfers van voor corona zullen halen. Toch zijn 

we blij en trots dat we reeds 3 wandelorganisaties hebben kunnen inrichten. Het kostte ons inderdaad heel wat moeite en stress 

maar we zijn ervan overtuigd dat we hierdoor heel wat wandelaars hebben gelukkig gestemd. 

 

Niet alleen de wandeltochten maar de algehele clubwerking komt terug stilaan op gang. Zoals eerder gemeld willen we op een 

rustige, doordachte en veilige manier organiseren. Zo staan er dit jaar nog enkele clubactiviteiten op het programma. We 

organiseren nog 2 wandeltochten, een info-avond en een busreis.  

De wandeltochten op 11 november en 26 december zijn de traditionele organisaties. 11 november is een belangrijke dag voor onze 

club. Het is dé dag bij uitstek om jullie lidmaatschap te vernieuwen. Iedereen wordt er verwacht om het gerief te komen afhalen. 

Zoals vorig jaar schenken wij onze leden een gratis fles Hanske de Krijger bier. Voor wie op 11 november langskomt is er trouwens 

ook een gratis pannenkoek en een tas koffie voorzien. Naast dit administratief en culinair luik zijn er natuurlijk ook mooie 

wandelomlopen voorzien. We gaan dit jaar richting Bevere, Moregem en Ooike. Probeer alvast deze datum in uw agenda vast te 

leggen. 

Verder wil ik ook onze sfeervolle wandeltocht op 2e kerstdag aanbevelen. Het wordt een gezellige tocht met veel natuur. Deze 

tocht maakt terug deel uit van de Vierkunststedentrofee, dit is een samenwerkingsverband waarvan we reeds vele jaren deel 

uitmaken. 

 

Ook de busreizen zullen terug van start gaan. Er staat dit jaar nog 1 busreis op het programma. Op zondag 5 december gaan we 

naar Langdorp waar we kunnen genieten van een mooie wandeling met veel natuur. Tijdig inschrijven is de boodschap. Via onze 

nieuwe website bieden wij nu de mogelijkheid om zich online in te schrijven. Dit is de snelste en eenvoudigste methode die we 

sterk aanbevelen.  

Als extra activiteit hebben we een info-avond georganiseerd die voor de wandelaars heel interessant kan zijn. Een deskundige 

gediplomeerde podologe zal op woensdag 20 oktober alles komen vertellen “over voeten en schoenen”. Als wandelaar is de 

gezondheid en de conditie van onze voeten en de keuze van de gepaste kousen en wandelschoenen van groot belang. Al deze 

aspecten worden op deze info-avond toegelicht en er is ruime kans om vragen te stellen. Mis dit niet en schrijf je hiervoor 

vandaag nog in. 

Wat de lidgelden betreft is er een kleine wijziging doorgevoerd. We bieden onze leden nu ook de mogelijkheid om lid te worden 

mét of zonder de aanschaf van de wandelkalender “Walking in Belgium”. Op die manier voorkomen we eventuele nutteloze 

verspillingen omdat velen reeds de online wandelkalender bekijken op de website van de wandelfederatie Wandelsport 

Vlaanderen. Voor deze leden wordt het lidgeld dus voordeliger. 

Na een zeer moeilijk jaar door corona komen we er allemaal terug stilaan bovenop. Onze clubwerking lag grotendeels plat, doch 

konden we via onze coronawandelingen en de gratis goodiebag de verloren clubvoordelen deels compenseren.  

Hierbij wil ik vragen om onze club trouw te blijven en de verbondenheid met de club te behouden en te versterken. Als grote 

wandelfamilie met 872 leden blijven we enthousiast verder bouwen aan onze dynamische en vooruitstrevende club.  

Het zou voor mezelf en voor onze bestuursploeg een groot genoegen zijn u volgend jaar terug als lid van onze bloeiende 

wandelvereniging te mogen verwelkomen.  

Hartelijk dank voor het vertrouwen in onze club. 

Uw  voorzitter, 

José  
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lidmaatschap 

 
De prijzen van de lidgelden voor 2022 worden aangepast ! 

Vanaf volgend jaar bieden wij onze leden de mogelijkheid om lid te worden mét of zonder de 

wandelkalender “Walking in Belgium”. Vorige jaren was dit wandelboek automatisch inbegrepen 

in het lidgeld van het 1e gezinslid. Dit komt nu te vervallen.  

We merken dat heel wat leden dit wandelboek weinig of helemaal niet gebruiken en meer gebruik 

maken van de online wandelkalender op de site van Wandelsport Vlaanderen. Het lidgeld wordt 

dus goedkoper voor leden die het wandelboek niet wensen aan te kopen. Op die manier vermijden 

we nutteloze verspillingen en dragen we ons steentje bij voor een ecologische samenleving. 

 

We hebben beslist om het lidgeld los te koppelen van dit wandelboek. Concreet betekent dit dat 

ieder lid nu een vaste prijs betaalt van 15,00 euro. In deze prijs is het wandelboek dus niet 

inbegrepen. Wie toch het wandelboek wenst te bekomen kan deze aanschaffen aan de prijs van 

7,00 euro extra. 
Vroeger maakten we een onderscheid tussen 1e gezinsleden (lidgeld steeds mét wandelboek) en 

bijkomende inwonende gezinsleden. Dit komt nu te vervallen. Iedereen betaalt dezelfde prijs voor het 

lidgeld en de wandelboeken kunnen apart bekomen worden. 

 

Bij overschrijving van het lidgeld zal je dus ofwel 15,00 euro (lidgeld zonder 

Walking in Belgium ofwel 22,00 euro (lidgeld mét Walking in Belgium) dienen over 

te schrijven. 

Bijvoorbeeld voor een gezin van 3 personen die lid wordt en 1 Walking in Belgium wenst betaalt men : 3x 
15,00 = 45,00 + 7,00 = 52,00 euro 
 

We zijn ervan overtuigd dat dit een goede en duidelijke regeling is die ook vele andere clubs reeds 

toepassen. Mede door corona zet de digitalisering zich versneld verder en willen we inspelen op 

deze efficiënte en kostenbesparende invloeden.  

LIDGELDEN 2022 : 

15,00 euro per persoon 
 

Wandelkalenderboek  “Walking in Belgium”  kan apart 

aangekocht worden aan   7,00 euro/stuk 
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Zoals elk jaar is de vernieuwing van de lidkaarten mogelijk vanaf 11 november. 

Dus is onze Wandel Mee dag op donderdag 11 november dé dag bij uitstek om uw lidkaart te 

vernieuwen, of voor wie nog geen lid is, om zich aan te sluiten bij onze bloeiende 

wandelvereniging. 

Tijdens deze wandeltocht is een speciale info-stand aanwezig waar je terecht kan voor het 

afhalen van je gerief en voor het bekomen van alle informatie. 

Wie op 11 november toch niet zou kunnen langskomen heeft daartoe ook nog de mogelijkheid op 

onze wandeltocht op zondag 26 december. 

 

 

Voor alle info omtrent lidmaatschap kan je terecht bij onze secretaris:            

Jo De Tandt . Je kan Jo bereiken via  jo@hanskedekrijger.be  of  

0479/41.12.49 – secretariaatsadres: Nestor De Tièrestraat 155 Oudenaarde 

Mogen wij vragen om de lidgelden over te schrijven voor 11 november 2021. 

Op die manier maakt u het ons gemakkelijk om alles vooraf klaar te maken zodat het vlot kan 

verlopen op de wandeling van 11 november bij de verdeling van alle gerief : attest mutualiteit, fles 

Hanske de Krijger bier, bonnetje voor pannenkoek en koffie en Walking in Belgium (indien gewenst). 

 Je kan uw lidgeld overschrijven op ons rekeningnummer IBAN BE36 7360 1437 7181  
(BIC KREDBEBB) van wandelclub Hanske de Krijger Oudenaarde vzw. Nestor De Tièrestraat 155 te 

9700 Oudenaarde.  

Met vermelding van de namen van de leden die je wenst in te schrijven. 

15,00 euro per lid en 7,00 euro extra indien je een Walking wenst. 

Na overschrijving hoeft u verder niks te ondernemen, wij regelen alles voor u en zorgen er voor dat 

op 11 november alles voor u klaarligt! Tot dan. 

Dank voor de medewerking. 

Gelieve het secretariaat op de hoogte te brengen van een eventuele adreswijziging. 

Mocht er een fout geslopen zijn in de gegevens die voorkomen op uw lidkaart gelieve dit ook te 

melden aan onze secretaris.  

Bij vragen aarzel niet om ons te contacteren, wij helpen u graag verder !! 

mailto:jo@hanskedekrijger.be
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Als lid van onze wandelclub geniet je van vele voordelen en wordt je beloond met een mooi 

geschenk ! Hierbij een overzicht : 

 
Nieuwe leden zijn nog steeds welkom bij onze grote wandelfamilie !! 

Ken je iemand in uw familie of kennissenkring die zich graag zou 

aansluiten bij een wandelclub en daardoor kan genieten van de vele 

voordelen? Geef gerust onze clubgegevens door, wij doen het nodige en 

bezorgen alles aan huis.  

Nieuwe leden krijgen er een gratis T-shirt van de club bovenop 

(dit geldt enkel voor echt nieuwe leden die vroeger nog niet waren aangesloten).  

 

Op onze site www.hanskedekrijger.be staat een handig invulformulier 

voor nieuwe leden. Op die manier bekomen we automatisch alle nodige 

gegevens om de lidkaart aan te maken.  

Wat is inbegrepen in het lidgeld voor 2022 
- Grote fles Hanske de Krijger bier (75 cl) 

- Pannenkoek en tas koffie op 11 november  

- 3-maandelijks clubmagazine ’t Krijgerke 

- Tijdschrijft Walking Magazine (van de wandelfederatie) 

- Korting op elke officiële wandelorganisatie van minstens 0,50 euro 

- Verzekering bij alle clubactiviteiten en wandeltochten 24/24 & 7/7. 

Voor lichamelijke en burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand.  

(zie verder in de clubmagazine voor meer uitleg) 

- Mogelijkheid tot aankopen van “Walking in Belgium” aan sterk verminderde prijs. 

Andere voordelen: 

- Democratische prijzen voor deelname aan busreizen door de club georganiseerd 

- Mogelijkheid tot deelname aan clubfeest aan voordelige prijs 

- Spaarkaartacties voor mooie geschenken 

- Aankoop clubkledij 

- Innoverende en vooruitstrevende clubwerking 

- Gebruik van tal van digitale tools 

- Toffe en familiale clubsfeer 

- Terugbetaling lidgelden door mutualiteit 

- …en zoveel meer 

Redenen genoeg om vandaag uw lidgeld te vernieuwen !! 

 

http://www.hanskedekrijger.be/
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Wandelen is tegenwoordig hipper dan ooit ! Steeds meer en meer mensen 

willen bewegen en dragen een actieve en gezonde levensstijl hoog in het 

vaandel. Doelstellingen zoals 10000 stappen per dag halen en een goede 

conditie opbouwen zijn voor velen een prioritiet geworden. Ook mede door 

corona heeft de wandelsport aan populariteit gewonnen. Met onze 

coronawandelingen hebben we daar goed op ingespeeld en heeft onze club 

een record aantal leden opgebouwd.  

Momenteel telt onze wandelfamilie 872 leden ! Nooit eerder in de 

clubgeschiedenis hebben we dit aantal gehaald. We zijn dan ook bijzonder 

gelukkig dat de wandelaars de weg naar onze club blijven vinden. De vele 

voordelen die aan het lidmaatschap verbonden zijn doen velen beslissen om 

lid te worden van onze club.  

 

Enkele clubs uit de regio zijn onlangs gestopt met hun clubwerking. Dit is een jammerlijke zaak, want 

minder clubs betekent meteen ook minder wandelorganisaties. Als grootste club uit de Vlaamse 

Ardennen blijven we enthousiast en gedreven om onze clubwerking verder uit te bouwen en onze club nog 

verder te laten groeien. 

We rekenen daarom ook op onze vele leden om dit enthousiasme met ons te delen en uit te dragen. 

Daarom willen we vragen om op onze komende organisaties 11 november en 26 december zoveel mogelijk 

aanwezig te zijn waardoor de verbondenheid met onze club blijft behouden en wordt versterkt ! 

 
Hierbij de namen van de nieuwe leden die zich het laatste kwartaal hebben aangesloten : 
 

Droesbeke Dirk – Ronse Van Hulle Peter – Deinze Ketsman Gunther – Oudenaarde 

Stockman Anouchka – Ronse De Sutter Sam – Schellebelle Mornie Petra – Oudenaarde 

Coffyn Ronny – Kluisbergen Carlier Loes – Gent Goderis Antoon – Oudenaarde 

Spileers Nadia – Kluisbergen Lemaître Daniël – Ronse Devlaminck Luc – Elsegem 

De Raedt Peter – Zingem Vandercruyssen Jeanne – Brussel De Baeremaeker Linda – Elsegem 

Wostyn Peggy – Zingem De Clercq Wesley - Schellebelle Vermeulen Julie – Langemark 

Foucart Anny – Ronse Verhauwaert Viviane – Oudenaarde Callewaert Guillaume – Langemark 

Haustraete Philippe – Ronse Loosvelt Filip – Oudenaarde Van Meerhaeghe Dirk – Oudenaarde 

Reynaert Gino – Oudenaarde Maes Miriam – Oudenaarde Crombez René – Oudenaarde 

Rottiers Carla - Oudenaarde Meerman Etienne - Herzele De Villaer Elke - Merelbeke 

 

 

 



 
8 

’t Krijgerke   oktober – november – december 2021 

 
Als teken van erkenning en dank voor lidmaatschap bij onze club bieden we al onze leden enkele 

extra’s aan bij vernieuwing van de lidgelden voor 2022. 

 

 

GRATIS FLES  

HANSKE DE KRIJGER BIER – fles 75 cl 

Hanske is een blond en smaakvol bier met een 

alcoholgehalte van 6,8%vol.  

Dit bier wordt voor ons gebrouwen door brouwerij 

De Graal uit Brakel. We voorzien een mooi en 

passend etiket met de slogan : 

“ELKE WANDELAAR IS EEN KRIJGER” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie op donderdag 11 november op onze Wandel 

Mee Dag langskomt en zijn lidgeld heeft 

vernieuwd krijgt deze fles mee. Dit geldt zowel 

voor leden die hun lidgeld vooraf hebben 

overgeschreven als wie de dag zelf zijn lidgeld 

betaalt. Er is 1 fles per lid. 

Ook nieuwe leden krijgen deze fles aangeboden. 

De flessen worden enkel verdeeld tijdens onze 

wandelorganisaties. 

De flessen zijn wegwerp, zonder statiegeld. 

Voor de kinderen voorzien wij een fles ‘Kidibul’. 

GRATIS EEN VERSE 

PANNENKOEK EN EEN TAS 

KOFFIE 

Als 2e extraatje belonen we onze leden 

die op 11 november langskomen met 

een lekkere pannenkoek en een tas 

koffie. 

 

Let wel : deze pannenkoekenactie is 

enkel geldig op onze wandeling van 11 

november, en enkel te verkrijgen op de 

startplaats (de Qubus) en niet op de 

rustposten.  

Om beide extra’s te verkrijgen zal u 

een speciaal bonnetje nodig hebben 

die je zal bekomen aan onze speciale 

leden info-stand in de startzaal, 

samen met het andere gerief van uw 

lidmaatschap. 

Dank.  
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Hoe verloopt de heropstart ? 

Medewerkers 

Met de heropstart hebben we onze trouwe medewerkers terug 

aangesproken om hun medewerking te verlenen bij onze organisaties.      Op 

een paar medewerkers na hebben we terug op iedereen kunnen rekenen. Het 

doet ons zeer veel plezier om dit enthousiasme te mogen ervaren. Onze medewerkers zijn een 

belangrijke schakel bij de clubwerking. Met grote waardering en dank.  

We hebben de voorbije wandelingen reeds enkele nieuwe medewerkers mogen verwelkomen die 

ons vast team komen aanvullen en versterken. Het is belangrijk om af en toe nieuwe 

medewerkers in ons team te krijgen. Daarom wil ik hierbij nog een warme oproep doen aan wie 

zich geroepen voelt om eens mee te helpen bij een wandelorganisatie. Neem gerust contact op 

met José. (jose@hanskedekrijger.be)  

Medewerkers worden beloond met een waardebon die ze kunnen gebruiken voor ofwel een 

gratis busreis, aankoop clubkledij of deelname aan het clubfeest.  

De heropstart van de wandelingen na de 

corona-pauze verloopt kalmpjes aan.  

Onze eerste organisatie was de Adriaan 

Brouwertocht op 10 juli. Het heeft ons toen 

veel moeite gekost om deze tocht te laten 

doorgaan. Het was de periode van de eerste 

georganiseerde wandeltochten. Toch kregen 

we uiteindelijk groen licht van het 

stadsbestuur. We hebben ons zeer goed 

voorbereid en zijn alle regeltjes strikt 

nagekomen. We kregen zelfs een pluim van 

de veiligheidsdiensten van Oudenaarde over 

onze aanpak. Uiteindelijk kregen we een 

kleine 1000 wandelaars over de vloer. 

Voor onze tochten in augustus en september 

ging het al wat vlotter om goedkeuring te 

krijgen.  

We kregen respectievelijk zo’n 1300 en 1100 

wandelaars. In tijden van corona zijn dit 

goede cijfers. We merken wel dat het aantal 

wandelaars op organisaties bij alle clubs een 

heel stuk minder is dan voor corona. Heel 

wat mensen zijn waarschijnlijk nog wat 

terughoudend door corona. Toch zien we dat 

er zich de laatste weken een lichte 

verbetering voordoet. Het zal zijn tijd nodig 

hebben om terug naar de flow te gaan van het 

pré-corona tijdperk. 

We waren…. 

Kortgewiekt, 

Vleugellam geslagen, 

Opgehokt,  gemuilkorfd, 

In angst en onwetendheid, 
 

Op zoek naar een antwoord. 

Maar er is licht, 

Licht aan het eind van de tunnel. 

We kruipen langzaam recht, hoopvol, 

Met nieuwe kracht. 
 

Onze handen willen voelen, 

Onze lippen willen zoenen, 

Onze armen willen knuffelen, 

Onze glimlach willen we delen. 
 

Met vederlichte voeten 

Staan we argwanend en bedachtzaam op, 

Schoorvoetend en voorzichtig 

Een nieuwe toekomst tegemoet. 
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Info-avond 

Als wandelaar is de gezondheid en de conditie van onze voeten en de keuze van de gepaste 

kousen en wandelschoenen van groot belang. 

Daarom organiseert onze wandelclub deze info-avond om u door een deskundige en 

gediplomeerde podoloog te laten informeren. Daarenboven krijgt iedereen persoonlijk de kans 

om vragen te stellen. 

 

Wandelen heeft niet enkel fysiek maar ook mentaal een positieve impact op ons 

welzijn. Via een lezing willen we jou als wandelaar graag meenemen in de 

wondere wereld van de voet. Hoe het werkt, hoe het beweegt en hoe je er 

preventief voor kan zorgen  letsel-vrij  te kunnen blijven genieten van jouw 

wandelingen. 

Met deze informatie kunnen we ons dan de vraag stellen welke belangrijke rol 

schoeisel speelt in het ondersteunen van deze complexe en ingenieuze 

structuur. 

 

Hierbij nodigen wij jullie graag uit naar deze info-avond  

op woensdag 20 oktober om 19u 

In het  OC. ST-VAAST – Oudstrijdersstraat 89 te Oudenaarde  

                                Nederename 

 

Vooraf inschrijven is noodzakelijk via onze secretaris Jo De Tandt 

Per mail : jo@hanskedekrijger.be of 0479/41.12.49 
uiterlijk tegen 16 oktober. 

Deze info-avond is gratis zowel voor leden als niet-leden van onze club. 
Tijdens de pauze bieden wij een gratis drankje aan. 

Tot dan ! 

 

 

mailto:jo@hanskedekrijger.be
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Resterend programma 2021 

datum Naam tocht Startplaats 
 

starturen afstanden 

Donderdag  
11 november 

Wandel Mee Dag  De Qubus 
Lindestraat 45 
Oudenaarde 

7u30 – 15u 
 
Aankomst 
voor 17u 

4-6-12-15-18-22 km 

Zondag  
26 december 

Oudenaarde in 
kerstsfeer 

Bernardustechnicum 
HOOGSTRAAT 20 
Oudenaarde 

8u – 17u 
 
Aankomst 
voor 19u30 

5-10-14-18 km 

 

Busreizen 

Onze busreizen worden hervat !! Na 20 maand kunnen we eindelijk 

terug de bus op. Onze laatste busreis dateert reeds van 29 februari 

2020, dan waren we met 2 autocars te gast in het mooie Trois-Ponts. 

Ondertussen hebben we een mooie bestemming uitgekozen waar we 

in december te gast zullen zijn.   

We vragen wel om een geldig vaccinatiebewijs voor te leggen bij het opstappen van de bus. 

Tevens vragen wij om jullie mondmasker te dragen op de bus. Zie verder in dit ledenblad voor 

meer informatie en hoe men zich kan inschrijven.  

 

Groepswandelingen 

Van verschillende personen krijgen we de vraag om groepswandelingen te 

organiseren. We willen zeker inspelen op die vraag. Sinds corona hebben 

heel wat mensen de wandelsport ontdekt en dit zijn potentiële leden voor onze club. Via deze 

groepswandelingen laten we de geïnteresseerden kennismaken met de clubwerking zodat ze 

zich tenslotte bij onze club kunnen aansluiten. Onlangs waren er reeds enkele kleine 

groepswandelingen waarop positief werd gereageerd. Daarom willen we dit in de toekomst 

verder uitwerken. In de toekomst zullen er georganiseerde groepswandelingen worden 

aangeboden vanuit de club. Een vaste datum kunnen we nu niet vooropstellen, we wachten de 

weersomstandigheden af. Alle concrete info omtrent de datum, startplaats, afstand en andere 

afspraken kan je terugvinden op de Facebookpagina’s van de club. Hou deze goed in de gaten.  

- Zondag 5 december  - LANGDORP 
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Eigen wandelorganisatie 

Op donderdag 11 november 2021 
startplaats :    de Qubus, Lindestraat 45 te Oudenaarde 

Afstanden :    4-6-12-15-18-22 km 

Starturen :    7u30 – 15u  / aankomst voor 17u00 

Parcoursbouwer :    Rika Demeulemeester 

Op donderdag 11 november hebben we een wandeling met 6 afstanden uitgestippeld. De wandelingen van 

4 en 6 km zijn geschikt voor buggy’s. Na het vertrek in de startzaal De Qubus, gaan we richting Eine 

vervolgens draaien we af naar de Tuinwijk om dan terug te keren naar de startzaal. De andere afstanden 

gaan onmiddellijk richting de Sint-Jozef parochie en vervolgens wandelen we door het park Liedts. 

Daarna gaan we via de markt en de Meersbloem naar de rustpost te Bevere. Na de rustpost is er is een lus 

richting Moregem voorzien voor de 12 km waarna de wandelaars samen met de 6 km terug stappen 

richting de startzaal. De wandelaars die 15, 18 of 22 km wandelen, gaan na de stop in Bevere door naar 

Ooike via landwegen en paadjes. Bij de rustpost te Ooike is er een lus voorzien voor de 18km en 22km 

waarna deze samen met de 15 km terugwandelen naar Oudenaarde.  

De wandelaars die de 15, 18 of 22 km route volgen, kunnen het nog iets uitdagender maken door de lus van 

ongeveer 6km in Bevere richting Moregem ook te doen. 

 

 

Laat deze dag niet zomaar voorbij gaan en kom langs op onze wandeltocht…  

Deze tocht is dé gelegenheid om uw lidmaatschap te vernieuwen !  
De nieuwe wandelkalenders zijn aangekomen en de lidkaarten kunnen 

vernieuwd worden. Ook de nieuwe lading vers gebrouwen Hanske de Krijger bier 

is geleverd en dit bieden we jullie aan om onze club trouw te blijven. 

Voor wie zijn lidgeld vernieuwt voorzien wij tevens GRATIS een verse 

pannenkoek en een geurige tas koffie !   
 

 

 

LEKKERE VERSE PANNENKOEKEN 
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Eigen wandelorganisatie

 

Op zondag 26 december 2021 
startplaats :   Bernardustechnicum, Hoogstraat 20 te Oudenaarde 

Afstanden :  5-10-14-18  km 

Starturen :   8u – 17u  / aankomst voor 19u30 

Parcoursbouwers :  Frans Rommens – Jean-Bernard Dekoker 
 

De wandeling start in het Bernarduscollege dat gesticht werd in het jaar 1844 door de “Congregatie der 

priesters van Onze-Lieve-Vrouw”. Van hieruit hebben we de mogelijkheid om verschillende historische 

gebouwen te bezichtigen die tijdens deze periode voorzien zijn van een prachtige kerstverlichting. 

De 5 – 10 km gaat rechts via de Hoogstraat naar de historische gebouwen van het vroegere Hospitaal die 

dateren uit de 13de en 14de eeuw en het Begijnhof (15e eeuw). We komen aan de “Ham” en steken de Schelde 

over om verder langs een rustig wandelpad langs het Spei (aangeplant in 1988) naar de rustpost “Het 

Sportkot” in Leupegem te wandelen. De 10 km maakt een lus in Leupegem via onverharde paden rond de 

Ladeuze. Dan keren beide afstanden terug via het wandelpad langs de Desire Waelkenstraat, de 

Bergstraat (oude rijkswachtkazerne), de Broodstraat (de straatnaam werd reeds vermeld in de 13de eeuw) 

en de Markt met het prachtige stadhuis (dat werd opgetrokken van 1526 tot 1536 in Brabantse laatgotiek) 

terug naar de startzaal.  

De 14 en 18 km maken eerst vanuit de startzaal een lus in de omgeving van de 

Donkvijver en volgen dan verder de 5 en 10 km naar de rustpost. Hier maken 

beide afstanden een lus rond de Ladeuze met zijn panoramische vergezichten 

en keren dan terug naar de startzaal samen met de 5 km. 

Prachtige winter-natuurwandeling !!  

 

 

 

 

DEZE TOCHT MAAKT DEEL UIT VAN DE 

VIERKUNSTSTEDENTROFEE. 

(zie verder in dit magazine) 

Neem ook deel aan de andere tochten van 

dit samenwerkingsverband te Brugge, 

Gent en Kortrijk. 

Vraag uw spaarkaart voor een leuk 

aandenken !!  

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Congregatie_der_priesters_van_Onze-Lieve-Vrouw&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Congregatie_der_priesters_van_Onze-Lieve-Vrouw&action=edit&redlink=1
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Busreizen – algemene info 

Opstapplaats voor onze busreizen :  

- aan de voorkant van de sportsite (zwembad-

voetbalstadion) aan de Prins Leopoldstraat 89 te 

Oudenaarde 

Graag een 10-tal minuten voor het effectieve 
vertrekuur aanwezig zijn. 

Kostprijs : 

- voor volwassen leden van onze club = 12,00 euro 

- niet-leden = 17,00 euro 

Leden krijgen voorrang bij inschrijving indien er plaatsen tekort zouden zijn. 

- Medewerkers kunnen hun WAARDEBON gebruiken voor deelname aan de ééndaagse busreizen 

In deze prijs is ook het inschrijfgeld van de wandeltocht begrepen. 

Betalen gebeurt op de bus ’s morgens. We komen langs om het geld of de waardebonnen op te halen.  

Enkele goede redenen om deel te nemen aan onze busreizen: 

- géén zorgen voor verplaatsing, ’s morgens de bus opstappen en ’s avonds afstappen 

- géén parkeerproblemen en geen verplaatsingskosten 

- genieten van de natuur in andere landstreken 

- we verblijven telkens zo’n 6 à 7 uur ter plaatse, zodat iedereen aan z’n trekken kan komen. Zowel de lange 

afstandswandelaar als de “toerist” kan de omgeving verkennen. 

- Mogelijkheid tot proeven van plaatselijke specialiteiten en streekbiertjes 

- Gemoedelijke en gezellige sfeer 

Belangrijke mededeling: 

Gelieve telkens een tweede paar schoeisel mee te brengen zodat de bus op de terugreis proper kan blijven. De vuile 

schoenen van een eventueel modderige tocht kunnen bij de terugreis in de bagageruimte van de bus opgeborgen 

worden. Dank voor jullie medewerking. 

We proberen er steeds voor te zorgen dat iedereen die zich inschrijft effectief ook mee kan gaan.  

 

Doch vragen wij om u tijdig in te schrijven om ons toe te laten de gepaste autocar(s) te kunnen reserveren bij de 

busmaatschappij. Daarom graag uiterlijk 1 week voor de datum van de busreis te willen inschrijven.  

 

Wie zich laat inschrijven wordt verondersteld ook effectief mee te gaan. Wie toch op het laatste moment verhinderd 

is door een onverwachte reden kan dit telefonisch melden bij Patrick 0499/70.24.76 

HOE INSCHRIJVEN VOOR DE BUSREIZEN ? 

- via onze site : www.hanskedekrijger.be en doorklikken naar busreizen/ inschrijfformulieren. 

Geef hier de namen van de personen die je wil inschrijven. Dit is de eenvoudigste en snelste 

methode. U krijgt een bevestigingsmail van uw inschrijving. 

 

- Personen die niet beschikken over een computer of internetverbinding kunnen het 

invulstrookje verder in dit ledenblad invullen en bezorgen aan Patrick Decraeye. Dit strookje 

kan je afgeven op een wandeling of opsturen naar Patrick Decraeye, Leideveld 5 te 9688 

Maarkedal. 

 

NIEUW !!! 

INSCHRIJVEN VIA DE SITE  

http://www.hanskedekrijger.be/
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organiserende club : WSC Langdorp vzw 

tochtnaam :    Sinterklaastocht 

afstanden :    5-8-12-15-20-25-30 

km  

Wandeling langs de slingerende paadjes in de bossen tussen 

Langdorp en de Gijmel en natuurgebied de Langdonken. Over de 

Demerbrug richting Rillaar.  

Langdorp en Gijmel, gelegen in het overgangsgebied tussen 

Hageland en Kempenland, zijn de dankbaarste plaatsen om een 

complete wandeling uit te bouwen. Alles wat een goede wandeling maakt, vind je hier binnen 

stapbereik. Zowel panorama’s, stille dennenbossen, meanderende waterlopen en weidse 

zichten zullen deze wandeling kleuren. 

Natuurgebied De Langdonken, een natuurgebied dat ten zeerste gesmaakt wordt door menig 

wandelaar. In Langdorp hebben we een lus door de weidse Demervallei gepland en tussen deze 

lussen kan er naar hartenlust gecombineerd worden met kilometers en parcours.  

We hopen op een gezond wandelweertje.                 Prachtige natuurwandeling !!  
Schrijf je spoedig in via de site of via invulstrookje (p22)  

Vergeet uw mondmasker en uw vaccinatiebewijs niet mee te brengen ! 

 
 

Waardebonnen 
Gebruik uw club-waardebonnen voor deze busreis !! Door corona hebben we de 

geldigheidsdatum van de club-waardebonnen verlengd met anderhalf jaar. 

zondag 5 december 2021 

de bus vertrekt om 7u30 stipt !! 
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Attest mutualiteit 

De meeste mutualiteiten betalen het lidgeld geheel of 

gedeeltelijk terug. Als lid ontvang je van ons na betaling 

van je lidgeld een ingevuld en ondertekend attest die je 

kan aanbieden bij uw mutualiteit (vanaf 01/01/2022).    De 

mutualiteit zal dan op zijn beurt het geld op uw rekening 

storten. 

Bij vragen hierover kan je steeds terecht bij onze secretaris Jo. 

Overlijden 

Het bestuur van wandelclub Hanske de Krijger biedt zijn oprechte deelneming aan bij het 

overlijden van mevr. Linda POLFLIET  (°1948 - +2021). Linda was destijds betrokken bij de 

oprichting van onze wandelclub en was jarenlang penningmeester. We wensen de kinderen, 

kleinkinderen, achterkleinkinderen en familie veel sterkte bij dit verlies. 

Vierkunstedentrofee 

Na een jaartje afwezigheid door corona is de 

Vierkunststedentrofee er terug !! 

De Vierkunststedentrofee is een samenwerkingsverband 

tussen 4 wandelclubs uit een kunststad. Samen met onze 

collega’s uit Brugge, Gent en Kortrijk organiseren we in de 

kerstperiode elk een tocht die in aanmerking komt voor de 

Vierkunststedentrofee.     Op 

elke organisatie worden de aantal aanwezige wandelaars per club samengeteld en wordt er een 

clubklassement opgemaakt. Het is steeds tof voor onze club om bovenaan dit klassement te 

staan. Daarom willen we vragen om zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn op volgende organisaties 

van de VIERKUNSTSTEDENTROFEE. 

Er worden spaarkaarten uitgedeeld (bij inschrijving) op de tochten te Gent en Brugge. Wie aan 3 

van 4 tochten deelneemt krijgt een mooi geschenk aangeboden !! 

Tochten van de VIERKUNSTSTEDENTROFEE 2021  

- GENT BIJ NACHT – zaterdag 11 december 2021 

 

- BRUGGE BINNENSTE BUITEN – zaterdag 18 december 2021 

 

- OUDENAARDE IN KERSTSFEER – zondag 26 december 2021 

 

- KORTRIJK FEERIEK – dinsdag 28 december 2021 
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Wandellijsten en clubklassement 
Tijdens onze laatste bestuursvergadering hebben we beslist om dit jaar geen wandelklassement meer op 

te starten. Bij de heropstart zal er nog niet voor de volle 100% aanbod van organisaties zijn. Hierdoor 

willen we niemand benadelen.  

 

Vanaf 1 januari 2022 starten we opnieuw met het clubklassement 

en zal er in het ledenblad een voorkeurkalender gepubliceerd 

worden. Voor de vele nieuwe leden die nog niet vertrouwt zijn met 

het reglement zorgen we ervoor dat in het volgende ledenblad 

alles piekfijn wordt uitgelegd.  

Er zullen terug twee klassementen opgemaakt worden. Enerzijds 

voor de gewandelde kms en anderzijds voor het aantal 

gewandelde tochten.  
 

 

Verzekeringen 

Als lid van onze club ben je uitgebreid verzekerd. Hierbij een overzichtje. 

- Verzekering bij alle clubactiviteiten en wandeltochten 

o Tijdens georganiseerde wandeltochten mits voorlegging van 

betaalbewijs van de organisatie 

o Op weg van en naar de tocht tijdens alle clubactiviteiten 

o Tijdens uw individuele en private wandelactiviteiten 

o Tijdens nevenactiviteiten op onze wandelorganisaties 

- Omvat lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en 

rechtsbijstand. 

Laat bij een ongeval steeds een ongeval-aangifte document invullen. Graag dit zo vlug mogelijk na het 

ongeval aanvragen bij de desbetreffende club waar u tijdens het wandelen een ongeval heeft gehad of in 

alle andere gevallen neem contact op met onze club. Verantwoordelijke binnen onze club mbt 

verzekeringen = Claudine Goeminne. Je kan Claudine bereiken op claudine@hanskedekrijger.be of 

0478/25.81.65  

 

Sinterklaasfeest  

We hebben besloten om dit jaar geen sinterklaasfeest te organiseren. 

Gezien de corona is het nog niet wenselijk om kinderen (die nog niet 

zijn gevaccineerd) teveel in aanraking te laten komen met andere 

aanwezigen. We denken eraan om het sinterklaasfeest in de toekomst 

een andere invulling te geven. Hoe we dit concreet zullen aanpakken 

daar zijn we nog niet uit. We informeren jullie hierover in de komende 

ledenmagazines.  
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Clubshop 
Onze club beschikt over een ruim aanbod van clubkledij. De kleuren zijn rood en geel en voorzien van ons 

logo. We raden het dragen van clubkledij aan tijdens de wandelactiviteiten, zo zijn we als clublid 

herkenbaar, ook bij onze collega-stappers. 

artikel prijs maat aantal 
Trainingsvest - rood € 30,00   

Fleece blouson € 30,00   

Jacket (waterdichte jas) € 24,00   

Sweater (pull met lange mouwen) € 20,00   

Polotrui met korte mouwen € 13,00   

Polotrui met lange mouwen € 20,00   

Singlet Heren (Marcelleke) € 12,00   

Singlet Dames (Topje) € 12,00   

T-shirt rood € 7,00   

T-shirt geel-rood met logo op achterkant € 9,00   

winterpetje € 5,00   

zomerpetje € 6,00   

fluohesje € 5,00   

Badhanddoek rood of bruin – 140 x 70 cm € 6,00   

stickers € 0,50   

Dun wandelboekje € 1,00   

Kaft voor dun wandelboekje € 1,00   

 

De clubwinkel staat opgesteld bij al onze wandelingen. Hier kan je de kledij bekijken en passen. 

Verantwoordelijke voor de winkel is Christa Schittecatte. 

Indien mogelijk mag je ook de gewenste kledij op voorhand bestellen bij Christa via mail 

christa.schittecatte@pandora.be of telefonisch 0499/70.74.95. Christa zorgt er dan voor dat de door u 

bestelde kledij klaar ligt tegen de eerstvolgende wandeling. 

Betaling vooraf op rekening BE36 7360 1437 7181 van wandelclub Hanske de Krijger Oudenaarde vzw met 

vermelding “naam+clubkledij”. Indien je wenst te betalen met waardebonnen van de club graag dit 

vermelden bij bestelling. 

 

 

Clubkledij kan ook 

aangekocht worden met 

waardebonnen van de 

club. Waardebonnen 

bekom je als 

medewerker of bij het 

clubfeest bij opmaak van 

clubklassement. 

 

TIPS VOOR DE WINTERPERIODE 
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Nieuwe website 

De nieuwe website is klaar en staat online. Hij is opgemaakt in 

een compleet andere stijl, sober maar duidelijk. Op de homepage 

kan je onmiddellijk navigeren naar het gewenste item. Zonder 

veel tussenstappen geraak je meteen op het gezochte artikel.  

Omdat we willen blijven innoveren en inspelen op de nieuwste 

trends. Corona heeft er voor gezorgd dat de verdere 

digitalisering zich nu nog sneller zal ontwikkelen.  

We zijn met onze club al vele jaren voortrekker en toonbeeld van 

vernieuwingen. 

Een website moet in orde zijn, het is tenslotte via dit kanaal dat mogelijke potentiële leden een 

beeld krijgen van de club waar ze naar op zoek zijn. Maar ook voor onze leden moet het een 

handig instrument zijn om de clubwerking te kunnen volgen en zich in te schrijven voor de 

clubactiviteiten. 

Zo hebben we het aanbod van online inschrijfformulieren verder uitgebreid. Inschrijven voor 

busreizen en ledenfeest zal vanaf nu ook digitaal gebeuren. Kortom, de nieuwe site is een digitaal 

platform met alle info.  

Neem eens een kijkje en ga op ontdekking… 

www.hanskedekrijger.be  

 

Nieuws vanuit de federatie  

Tijdens de voorbije Regionale 

bestuursvergadering van de federatie 

werden volgende punten besproken: 

- 11 Vlaamse clubs nemen hun 

ontslag. Uit onze regio is het de 

wandelclub uit Kruisem, De Kruishoutem Trotters die stoppen met hun clubwerking. 

- De afstempeling van de wandelboekjes dient vanaf nu te gebeuren onmiddellijk na de 

inschrijving en niet meer na de wandeling. 

- Vanaf volgend jaar wordt er een clubkampioenschap ingevoerd. Clubs worden in reeksen 

onderverdeeld (afhankelijk van hun aantal leden op 01/10/21).  Iedere club krijgt punten op 

basis van het aantal wandelaars van hun club op officiële wandeltochten van de federatie. 

Deze punten worden samengeteld en op het einde van het jaar wordt er een 

eindklassement opgemaakt. Het is te vergelijken met het voetbalklassement.  

- Er worden vanaf 01/01/2022 geen IVV-stempels meer gegeven (internationaal) 

- Luc Van De Cauter (lid van onze club) had zich kandidaat gesteld als bestuurslid van het 

Regionaal Bestuur en werd verkozen voor een periode van 4 jaar. Proficiat Luc !  

 

http://www.hanskedekrijger.be/


 
20 

’t Krijgerke   oktober – november – december 2021 

www.walkinginbelgium.be  

Steeds meer wandelaars bekijken de wandelkalender 

online. Het is zeer handig en hier kan je steeds de meest 

actuele info terugvinden. Sommige clubs wijzigen bepaalde 

zaken aan hun organisatie enkele dagen voor de 

wandelingen. Bijvoorbeeld eventuele startplaatswijzigingen 

of aanbod van afstanden kan je hier terugvinden. Ook zijn er 

nog clubs die hun organisatie afgelasten wegens corona of 

andere redenen. We stimuleren dus het gebruik van de 

online wandelkalender, het is trouwens daarom dat we 

vanaf dit jaar de opsplitsing hebben gemaakt met de keuze 

om uw lidmaatschap te vernieuwen mét of zonder de wandelkalenderboek “Walking in Belgium.” 

Ook wat betreft de uitslagen van onze eigen tochten en alle andere wandeltochten van de 

federatie verwijzen wij u graag door naar de website van de federatie : 

www.wandelsportvlaanderen.be/de-wandelkalender/uitslagen  

 

Afhalen rugzak 

Wie stempels heeft gespaard met het speciaal wandelboekje “Limited Edition” van de federatie kan zijn  

rugzak (of poncho) komen afhalen op onze wandeling van 26 december. Voor alle duidelijkheid, voor 

een rugzak, heb je 25 stempels nodig, voor een poncho 15. 

 

Nieuwe clubpijlen 

Onze clubpijlen worden vervangen door nieuwe exemplaren.  

Onze huidige pijlen geraken stilaan wat verouderd en vele pijlen zijn door de jaren heen 

verdwenen. Vooral tijdens de voorbije coronawandelingen zijn we heel wat pijlen kwijtgespeeld. 

De huidige houten triplex-pijlen worden vervangen door pvc-pijlen. De pijlen worden 

gepersonaliseerd en voorzien van onze clubnaam. We zullen deze pijlen gebruiken vanaf onze 

eerstvolgende wandeltocht op 11 november.  

 

http://www.walkingin/
http://www.wandelsportvlaanderen.be/de-wandelkalender/uitslagen
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cursief wandelen 

Het zat er onderhuids aan te komen. Iedereen met een 
beetje voeling voor moeder natuur wist dat de explosieve 
ontwikkelingen van de hand van de mens niet konden 
blijven duren. Moeder aarde nam het over en duwde de 
pauzeknop in, ze riep het mensdom een halt toe. Ze toonde zich, moegetergd door eeuwenlang misbruik 
van haar sterkste kant: gedaan met reizen, feesten, samenkomsten, alles werd stil, leeg en doods. 

Een minuscuul klein, buitengewoon agressief virus overspoelde de hele wereld en bracht naast veel 
onheil, ziekte, wanhoop en dood ook stilte en tijd tot nadenken. 

De lucht was nooit zo helder blauw zonder de doorklievende witte strepen van vliegtuigen. De autowegen 
waren nog nooit zo zwart en leeg. De stilte was “oorverdovend”. Het tintelend geluid van kwetterende 
mussen, koerende duiven, verliefde merels en tetterende mezen domineerde alles. De keep, de tjiftjaf, 
leeuwerik, lijster, goudvink, groenling, kraai, ekster, elke vogel liet zich horen en werd gehoord. 

En de mens die ploeterde voort: commissies, deskundigen, superdeskundigen en ministers kwamen om 
de haverklap met soms verwarrende uitleg. Coronacijfers en procenten waren vaste waarden op het 
scherm. En dat gaf angst want de toekomst was en is nog steeds onzeker. 

Maar de mens leerde ook nu ook wat tijd is, tijd om stil te staan bij het ontluikende geweld van de lente, 
uitkijken naar zomerse dagen, de onmiddellijke omgeving rustig verkennen, een stap terugzetten naar 
een meer menselijkere samenleving waar men tenminste weet wie je buren zijn en wat hun noden en 
gaven zijn. 

Wanneer Moeder Aarde de pauzeknop heel langzaam loslaat gaat de wereld nog hetzelfde zijn als 
voorheen? Gaan we onze medemens terug durven benaderen tot op minder dan 1,5 m? Gaan we nog 
vertrouwen hebben in onze omgeving ook al zijn alle voorzorgsmaatregelen overbodig? 

Tijd zal raad brengen! 

En wat zal de mens geleerd hebben?  

Véél, héél véél! Maar of hij zich ook zal aanpassen aan de nieuwe leefregels, met alle respect voor Moeder 

Aarde is een ander paar mouwen. 

Zoë  
 

Lidkaarten 

De lidkaarten blijven behouden, dit wil zeggen dat je uw lidkaart niet mag weggooien op het einde 

van het jaar. De kaart zal pas geldig zijn voor 2022 na betaling van het lidgeld. Dus een reden te 

meer om uw lidgeld zeker te vernieuwen voor het einde van dit jaar, zodoende is er continuïteit. 

Indien leden hun lidgeld niet vernieuwen voor 31/12/2021 zullen ze vanaf 1/1/2022 aanzien worden 

als niet-leden en verliezen hun vele voordelen van het lidmaatschap. 

Een cursiefje is een deels verhalend, 
deels beschouwend prozastukje. Het 
gaat over een verschijnsel of voorval 
uit het alledaagse leven, dat scherp 
wordt geobserveerd en met humor 
wordt belicht. Het cursiefje dankt zijn 
naam aan de cursieve letter waarin 
het stukje verschijnt. 
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Programma 2022 

Hierbij in primeur het overzicht van onze tochten voor volgend jaar. Noteer deze alvast in uw 

nieuwe agenda !! 

datum Naam tocht Startplaats 
 

starturen afstanden 

Zondag              
6 februari 

Prosper De Maeght 
wandeling 

OC De 
Meesterschool te 
Eine (nieuwe zaal) 

7u30 – 15u 5-8-12-18-25 km 

Zaterdag       
16 april 

Koppenbergtocht De Linde Melden 7u – 15u 5-10-15-18-24-
30 km 

Zaterdag         
4 juni 

Molentocht KBO Mater 7u – 15u 6-12-18-24-30 
km 

Zaterdag         
9 juli 

Adriaan Brouwertochten Bernardustechnicum 
Gelukstede 

6u – 15u 5-10-15-20-25-
35-42-50 km 

Zondag         
14 augustus 

Ronde van Vlaanderen De Qubus 6u30 – 15u 6-12-18-21-27-
35-42 km 

Zaterdag       
10 
september 

Scheldemeersentocht Bernardustechnicum 
Hoogstraat 20 

7u – 15u 5-12-18-24 km 

Vrijdag          
11 november 

Wandel Mee Dag  De Qubus 7u30 – 15u 5-12-18-22 km 

Maandag      
26 december 

Oudenaarde in kerstsfeer Bernardustechnicum 
Hoogstraat 20 

8u – 16u30 5-10-14-18 km 

--------------------------------------- 

INSCHRIJFSTROOK VOOR BUSREIS 
We adviseren om online = via onze website om zich in te schrijven voor de busreizen. Dit is de snelste en 

meest eenvoudige manier. Wie geen computer of internet verbinding heeft kan nog gebruik maken van deze 

invulstrook. Je kan deze invulstrook afgeven op de wandeling van 11 november ofwel kan je deze opsturen 

naar Patrick Decraeye  Leideveld 5 te 9688 Maarkedal. Graag ten laatste 1 week voorafgaand aan de datum 

van de busreis deze inschrijfstrook indienen! Let op bij het opsturen, doe het tijdig want de postdiensten 

hebben soms vertraging. 

BUSREIS : LANGDORP op zondag 5 december 2021 – vertrek om 7u30 

Naam en voornaam …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

           ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer :   ………………………………………………… 
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Hoe kom je in contact met de club en waar 

kan je de meest actuele info terugvinden ? 

Via verschillende kanalen kan je in contact komen 

met de club voor een vraag of op de hoogte 

gehouden worden van de meest actuele clubinfo. 

Dit ledenblad verschijnt 3-maandelijks, maar 

tussentijds publiceren wij de meest recente 

nieuwtjes op onze andere digitale kanalen. We 

sommen ze graag even voor u op:  

 

- Alle info over lidmaatschap, clubklassementen en algemene vragen mbt secretariaat, 

onze secretaris Jo helpt je graag verder : jo@hanskedekrijger.be 

 

- Heb je een ongeval gehad tijdens een wandeling? Neem contact op met Claudine : 

claudine@hanskedekrijger.be of 0478/25.81.65. Claudine bezorgt jou de documenten voor de 

verzekering en geeft de nodige uitleg. 

 

- Je kan steeds met alle bestuursleden in contact komen : zie hun gegevens vooraan dit 

ledenblad 

 

- Wens je als medewerker eens mee te helpen tijdens een wandeltocht? Neem contact op met 

onze voorzitter José :  jose@hanskekrijger.be 

 

- Voor alles over clubkledij neem je contact op met Patrick en Christa : 

christa.schittecatte@pandora.be of 0499/70.74.95 

 

- Op onze site www.hanskedekrijger.be vindt je een handig overzicht over de gehele 

clubwerking, alle info en inschrijfformulieren voor activiteiten en zoveel meer… Ontdek 

binnenkort onze volledig vernieuwde site. 

 

- Onze club beschikt over 2 facebookpagina’s. 

o De officiële facebookpagina van de club: hier worden de activiteiten aangekondigd  

o De facebookpagina “Vrienden die wandelclub Hanske de Kijger leuk vinden” : hier kan je 

zelf je verhaal en foto’s van wandelingen posten of een leuke anekdote delen met de 

andere clubleden. 

 

- Op regelmatige tijdstippen (meestal) voor elke clubactiviteit sturen we digitale 

nieuwsbrieven. Je kan je inschrijven voor deze nieuwsbrieven via onze site. 

 

- Heb je een voorstel, een tip, een suggestie of heb je een talent dat nuttig kan zijn voor onze 

club mail gerust naar onze voorzitter : jose@hanskedekrijger.be  
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Onze sponsors 

In dit clubblad vermelden we enkel de meest essentiële artikelen die de werking van onze club 

aanbelangen. Helaas kunnen we nog geen ruimte vrijmaken voor de grote advertenties. Van 

zodra de normale clubwerking terug is aangevat worden de advertenties terug opgenomen. 

Hierbij vermelden we graag de namen van onze adverteerders en bevelen we deze graag aan : 

- BAKKERIJ PANDA 

- BNP PARIBAS FORTIS 

- KITOM FRUIT 

- APOTHEEK VANMEIRHAEGHE Kluisbergen 

- ’T KONINGSFRIETJE 

- MIETJE PUTTIES 

- HOEVESLAGERIJ NACHTERGAELE 

- HAMBURGERKRAAM JOHN SCHOTSAERT 

- TUINEN WOUTER COESSENS 

- BUS4YOU 

- OUTDOORJACKETS 

- MIK Kruishoutem 

- KAPSALON PATRICK DE RUYVER 

- VAKANTIEWONING d’ENAEMSCHE VIERSCHAERE 

- HUIDVERZORGING AQUA DÔME 

- ESTAMINET TER PAEMELE 

- JAN DEMARTELAERE 

- COLORA 

- THUISVERZORGING MIREILLE VERLOO 

- KINE@MATER 

- BROUWERIJ ROMAN 

 

 


