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’t Krijgerke   april – mei - juni  2022 

 

 

 

 

We starten met een totaal nieuwe clubactiviteit, genaamd WalkieTalkie-
wandelingen. Die naam is de samensmelting van Walking (wandelen) en 
Talking (praten) en verwijst naar het concept van goed georganiseerde 
groepswandelingen. 
Tijdens het wandelen in groep ontmoeten we medewandelaars en slaan we een praatje en zo worden de 
sociale contacten onderhouden. Na de lange periode van inactiviteit door corona is dit meer dan nodig. 
We nemen dit initiatief en hopen hiermee onze leden bij dit groepsgebeuren te kunnen betrekken.  
Bedoeling is dat we deze activiteit een paar keer per jaar organiseren telkens vanuit een andere locatie. 

Onze eerste WalkieTalkie-wandeling zal doorgaan op zaterdag 30 april 2022. 

We starten vanuit de parochiezaal van MULLEM, Mullemplein (aan de kerk)   

ʣ We wandelen in lusvorm richting LEDE. Er is keuze uit 2 afstanden : ca 5 km of ca 13 km 
ʣ starturen : voor de 13 km – om 14u00  / voor de 5 km – om 14u30 
ʣ Er is géén uitpijling. De wandelingen worden begeleid door onze parcoursbouwers. 
ʣ De kleinste afstand op gematigd tempo, de grote afstand houdt een hoger tempo aan. We proberen 

zoveel mogelijk in groep te blijven. 
ʣ Voor de grote afstand is er onderweg een rustpost voorzien waar een drankje genuttigd kan worden 
ʣ Er wordt afgestempeld in de wandelboekjes en deze wandelingen tellen mee voor clubklassement. 
ʣ Deze wandeling is voor leden en niet-leden 

 

Kostprijs voor deelname =  6,00 euro of  1 medewerkers waardebon. 
Wat is inbegrepen : 

� Inschrijving wandeltocht 
� 3 bonnetjes voor een drankje (gewone consumpties) 
� 1  broodje Breydelspek met saus naar keuze  (na de wandeling) 

Vooraf inschrijven is noodzakelijk ! Dit kan via het online inschrijfformulier op onze site of kan ook 
telefonisch bij onze secretaris Jo op het nummer 0479/41.12.49 en dit ten laatste tegen dinsdag 26 april. 
Betalen gebeurt de dag zelf bij aanvang van de wandeling. 

 

NIEUWE CLUBACTIVITEIT !! 

Noteer ook reeds de datum van onze volgende WalkieTalkie wandeling =        
zaterdag 27 augustus vanuit Mater. Deze WalkieTalkie wandeling gaat dan 
gepaard met onze ZOMERBARBECUE !    Méér info in ons volgend ledenblad. 
 


