1

Dankmoment bij ‘Kortemark komt op tegen kanker’
KOTK voorstellen hoeft al lang niet meer zekers. Werd opgestart, aan de Toog, in 1997 en
uitgegroeid fot een mega-evenement. De hoofdact is en blijft 2 jaarlijkse toogmarathon; staat
opnieuw op de agenda voor het laatste weekend van juni 2019: 29 en 30 juni 2019.
Kortemark kon in het verleden steeds rekenen op een heel veel vrijwilligers bij allerlei activiteiten.
Ook het Kortemarkse gemeentebestuur draagt KOTK een warm hart toe.
Maar zeker niet te vergeten de vele plaatselijke verenigingen en gulle sponsoren die voor dit goede
doel één of ander organiseren. Dat maakt niet alleen de financiële inbreng groter maar ook de
warmte en de vriendenkring worden steeds versterkt.
Verschillende plaatselijke verenigingen en organisaties organiseerden reeds één of andere voor dit
nieuwe KOTK werkjaar2018-2019. Het plaatselijk KOTK bestuur wilt deze verenigingen dan ook
hartelijk danken en organiseerde een dankmoment.
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Concertband ST Cecilia Kortemark
Bracht in het najaar 2017 hun 8 ste concert ‘Klanken tegen Kanker’. Het werd een mooie
muziekavond met een gezellige bar . De voorzitter van de Concertband bracht een mooie
cheque mee ter waardae van € 995,86 .

2 Wandeltocht ‘stappen tegen kanker’
Sinds enkele jaren organiseren de Kreketrekkers een weekdagtocht op de derde donderdag van
januari. De weersvoorspellingen voor deze Hapkintocht op donderdag 18 januari ll waren
stormachtig met rukwinden tot 100km/uur en regenbuien. De dag begon inderdaad met storm. Na
10.00 uur echter ging de storm liggen en begon de zon zelfs te schijnen. Het bleef ook droog
waardoor de namiddagwandelaars zich niet lieten afschrikken. Uiteindelijk kwamen dan toch nog
622 wandelaars opdagen waardoor er toch kon gesproken worden van een geslaagde organisatie.
Bestuurslid Franky Geleyn bracht dan ook een cheque mee van € 705,80 euro voor KOTK.
3 EX-Samen sterk
Deze partij Samen Sterk werd eerder ontbonden. Deze groep had blijkbaar nog een rest-kassa en
deze wilden dit dan ook graag schenken aan KOTK. Een verantwoordelijke van deze groep gaf dan
ook graag een cheques van € 1 500 aan de voorzitter van KOTK, Jery Decoene.
4 De Bogaardvink
Ook deze plaatselijke vinkenclub, de Bogaardvink, houdt op te bestaan. Na jaren van veel en mooie
fluitmomenten is het toch wel jammer dat dit ophoudt in Kortemark. Ook deze vereniging schenkt
hun restkassa (€ 487,06) aan KOTK.
5 Tuinhier Zarren
In februari ll hield de tuinvereninging Tuinhier Zarren een azalea-verkoop. In het bitter, barkoude
weer ging het bestuur van deur tot deur. Ze voorzagen 350 azalea’s om te verkopen en blijkbaar is
die verkoop dan toch heel warm en vlot verlopen, ondanks het gure weer..; Er werd € 1,00 per
verkochte plant geschonken aan KOTK wat resulteerde in een totaalbedrag van € 350.
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6 ZRunners (martin) 3 109,12 €
De gekende loopclub ZRunners van Zarren organiseerden zaterdag 16 juni hun 8ste zomerjogging
– loopwedstrijd t.v.v. ‘Kortemark komt op tegen Kanker’. Vanop de Kortemarkse markt kon gestart
worden voor een familierun van 2,7 km. Daarna waren er de joggingwedstrijden van 5,5 km en 11
km langs het mooie parcours aan het plaatselijke waterspaarbekken. Door de grote prijzenpot en
het ideale weer trokken velen hun stap- en loopschoenen aan. Editie 2018 brak alle records; niet
minder 401 personen namen de start. Dat zorgde voor heel veel volk op de Kortemarkse markt en
ook in de KOTKbar. Uiteindelijk werd € 3 109,12 geschonken aan KOTK.
7 RE-Fit Zarren
Op dezelfde zaterdag, 16 juni ll, was er een 2de sportevenement tegen kanker namelijk de gekende
spinning. Deze organisatie gebeurde in samenwerking met de mensen van RE-Fit Zarren. Ook hier
was de belangstelling en deelname groot om één of meerdere uurtjes aangenaam te fietsen bij
opzwepende muziek met vrienden en kennissen. Want meer dan 100 personen schreven zich
daarvoor in.
Bij deze sfeervolle fietstraining op muziek werden heel wat kilometers afgelegd en velen haalden
het beste uit zichzelf. Zonder twijfel was het ook een ideale manier om de goede conditie te
onderhouden, of voor velen, te verbeteren.
Re-Fit Zarren schenkt dan ook € 1 052,69 aan KOTK.
Dankuwel
Een grote dankuwel aan deze gulle medewerkende verenigingen. En zonder twijfel staan we
opnieuw dichter bij de oplossing tegen kanker. Kortemark vecht verder, omdat niemand kanker
verdient. En misschien zijn er nog andere verenigingen die willen meewerken met KOTK, neem
gerust contact op met het plaatselijke bestuur of secretariaat (0475 82 39 35).

