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Wees blij met wat je hebt…
Titus verwoordde het mooi. Maar hoe kan je dit zelf
invullen?
Al een jaar de titel dragen en samen zoeken naar
nieuw talent en die nog vinden ook! Voor 2019
hebben wij weeral 18 nieuwe leden aangetrokken en
daarmee op 18 februari de kaap van 200 leden
bereikt (herinner je nog die 195?). Ok! Dat is één
deel en daar zijn we heel blij mee.
Maar het is de bedoeling dat het totaalplaatje klopt. En dan zouden we
op jaarbasis toch tegen de 6.000 wandelaars mogen verwachten op onze
tochten. En dat is in dat eerste jaar helemaal niet gelukt.
Terugkijken hoeft niet, ja dat weet ik wel, maar dan kun je ook geen
vergelijking meer maken.
En er zijn verzachtende omstandigheden, ik hoef ze niet op te sommen.
Het zijn andere tijden.
Maar toch, het knaagt... En dan bedoel of droom ik zeker niet van
aantallen uit de "gouden jaren".
Wat je zelf niet hebt meegemaakt daar kan je niets over vertellen.
Misschien is het wel verstandig om alles achter ons te laten en van hieruit
opnieuw te beginnen en blij zijn met wat we hebben.
Want we hebben toch jullie, beste wandelaars Marktrotters.
Bedankt voor de steun op zoek naar nieuwe leden, bedankt voor de hulp
bij de propaganda, bedankt voor de medewerking op onze tochten.
Samen kunnen we nog een heel eind op weg.
En zeker ook dank aan de nieuwkomers en welkom!
Ondanks alles hebben de weergoden ons voor het tweede jaar op rij
uitgeregend en omver geblazen bij de Kriek- en Mattentochten 2019.
Daarmee is dat tweede jaar ook niet zo goed ingezet. En toch mogen we
niet bij de pakken blijven zitten. Wij zullen doorgaan... want Kwaliteit zal
altijd bovendrijven. Véél later zal deze periode omschreven worden als
een overgangsperiode.
Waarom? Omdat het zo is.
Wie heeft da gezegd?
Gewoonweg Willy
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Jeuk?
Neen, niet dat vervelende gevoel dat je hebt na een muggenbeet, maar
een gezellig plekje in de provincie Limburg. Jeuk is een deelgemeente van
Gingelom en ligt in de gekende fruitstreek ten zuiden van Stint-Truiden.
Op 22 februari 2019 bezochten we met een Marktrotters de
‘Voorjaarstocht’ van de plaatselijke Vriendenkring Kortijs. Kortijs is dan
weer een andere deelgemeente van Gingelom. Een groep ‘vrienden’ uit
die deelgemeente ontstond in 1977 met de bedoeling mensen uit heel
Gingelom samen te brengen op diverse activiteiten. Hieruit ontstond de
wandelclub die nu instaat voor een drietal tochten per jaar.
Wandelafstanden tussen 4 en 21 kilometer boden iedereen de kans een
keuze naar eigen goeddunken te maken.
Kort na de start hebben we de woonkern van het dorpje al verlaten en
spreiden eindeloze fruitplantages zich uit zo ver het zicht reikt. ’t Zal hier
binnen enkele weken een kleurrijke omgeving worden met de
lentebloesems. Verderop komen we aan een kapelletje genaamd
Bormanskapel. Helaas is het infobord zo verweerd dat de tekst niet meer
leesbaar is en onze nieuwsgierigheid niet wordt beloond. Zulke
toestanden komen we op wandelingen wel vaker tegen: een site wordt
met veel bombarie ingewijd, fanfare en gemeentebestuur in vol ornaat
op kop. Maar achteraf wordt er niet meer naar omgekeken. Daar valt dan
geen propaganda meer uit te halen…denk ik dan met mij slecht karakter.
We klimmen en dalen over de glooiende wegen door een open
landschap, wat vanaf de hoogten prachtige vergezichten oplevert. Dat
beloont ruimschoots de inspanning om de hellingen te beklimmen.
We belanden in alweer een dorpskern: Mielen-boven-Aalst. Hier is het
infobord bij ‘De Bron’ wel goed onderhouden en kunnen we onze
nieuwsgierigheid wel bevredigen. Hier kwamen de dorpelingen zich
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eertijds bevoorraden met drinkbaar water. Het opborrelende water ziet
er in elk geval helder uit.
Tot aan de Franse Revolutie stond hier ook een grote linde, de
‘gemeenschapsboom, waar mensen werden berecht. Nu is hij vervangen
door kastanjebomen en gebeurt de rechtspraak uiteraard in de
rechtbank…
De rustpost bevindt zich in het dorpje Boekhout dat over de nog
onbezaaide velden al van ver zien liggen. Menige Marktrotter is hier al
voor ons aangekomen en sommigen zitten zowaar buiten van de zalige
lentezon te genieten. Na de koffie/thee gaan we op weg voor een lus
van 8 km die ons door een ietwat ander landschap zal voeren. We komen
langs een grote boom met daarin een uitkijkhut, maar de bijhorende
houten ladder boezemt niet al te veel vertrouwen in en het plan om even
naar boven te klimmen wordt wijselijk opgeborgen.
Verderop bereiken we een beekje dat zich door een beboste omgeving
meandert. Waarschijnlijk is de drassige bodem hier niet geschikt voor
aanplanting van fruitbomen of voor landbouw en blijft de
oorspronkelijke vegetatie daardoor ongemoeid.
We komen in de Truiense deelgemeente Gelinden, waar we zicht krijgen
op een voormalige mergelgroeve. De mergel die hier zo een 57 miljoen
jaren geleden werd gevormd, bevat, naar verluidt, veel belangrijke
plantenfossielen, zodat ze een interessante bron van onderzoek is voor
wetenschappers. De mergel werd tot voor enkele jaren uitgegraven om te
zure gronden te verbeteren voor de landbouw.
Op de terugweg naar de rustpost krijgen we nog een paar holle wegen
cadeau.
In de aankomstzaal hebben ze goede zaken gedaan, want heel wat
dranken en snacks zijn uitverkocht. Gelukkig kunnen we nog een
Duveltje op de kop tikken.
Raymond
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Kriek & Mattentochten 2019
Weken, maanden voorbereiding om een wandeltocht in te richten en dan
in de laatste rechte lijn
de wind letterlijk en figuurlijk op kop krijgen …...........
Tochtverantwoordelijke Benny kon niet anders dan de bui(en) zien
hangen, de weersvoorspellingen de laatste dagen voor de organisatie
waren op zijn zachtst uitgedrukt niet rooskleurig.
Toch was het nog even schrikken toen het Park van Edingen, toch wel de
hoofdreden om even over de taalgrens te trekken, in laatste instantie
zoals gevreesd gesloten werd voor het publiek. Aan de slag dus, dit wil
zeggen, zoek een alternatief in de omgeving en biedt de wandelaar een
parcours aan welke inzake afstand, toegankelijkheid en dergelijke voldoet
aan de verwachtingen en breng dit duidelijk ter kennis aan de
inschrijvingstafel.
Dit was de voorbode van een KMT welke ons deed terugdenken aan
2010, het jaar waarin onze club de “Nationale Wandeldag” mocht
inrichten en regenschermen in alle vormen de parcoursen “uitpijlden”.
In allerijl werd, weliswaar via onlineaankopen, een mand eieren
overgemaakt aan de Arme Klaren om, zoals alom gekend, toch nog goed
weer af te smeken.
Tijdens het klaarzetten van de startzaal op zaterdag was “het weer” het
gespreksonderwerp, de operatie propere handen en de wetenschap dat je
niet mag gokken op organisaties waarin je zelf een rol speelt ten spijt,
werd toch gepolst naar het te verwachten aantal wandelaars. De zoon van
puntje puntje puntje benaderde het dichtst het deelnemersaantal…......
en won hiermee de gratis voettocht naar de, tot groot jolijt van het
verliezende kamp, ingekorte versie van Carnaval Ninove. Alaaf.
Zondagmorgen 04:30 uur, we worden gewekt door regen en wind, dus
een half uur vroeger dan voorzien het bed uit. Vlug even de mailbox
openen. Buiten wat tergende reclame inzake zonnepanelen, exotische
vakanties, zonnecrème, zonnebrillen, strandkledij en barbekoes de
bevestiging van een levering WINDeieren aan de Arme Klaren. Dat
belooft !!!
Na wat doelloos rondlopen gaan wij, Godelieve en ikzelf, onder het
eentonige geluid van de ruitenwissers de bestelling nattetaarten afhalen.
Bij onze aankomst in de startzaal valt het meteen op : de aanwezige
vroege vogels hebben een afwachtende houding aangenomen en staan
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niet te springen om het weer te trotseren.
Zij gaan het parcours bekijken, drinken een koffie, gaan eens naar buiten,
gaan weer naar parcours kijken.......precies of zij lopen in een
kringloopwinkel.
Het is geen weer om er een hond door te jagen, dit wordt door een
aanwezige viervoeter iets te letterlijk genomen en deze deponeert zijn
bijdrage zonder blozen aan de inschrijvingstafel, met een onfrisse wind
voor gevolg.
Dan de stemming maar wat opbeuren met toffe muziek, maar
helaas …...............de muziekinstallatie in de zaal doet het niet, enkel wat
gekraak en geritsel alsof je in een bos wandelt en de ene na de andere tak
afbreekt om bij het neerploffen nog een paar keer door te breken.
Even later blijkt dat een aanhangwagen de wind in de zeilen heeft
gekregen, deze dreigt ermee de toegang tot de sportzaal af te sluiten.
Met verkrachte eenden, ik herneem: met vereende krachten wordt dit
opduikend probleem opgelost.
Ondertussen zijn de gratis appels voor de deelnemers aangekomen.
Misschien moeten wij naar de toekomst toe eens overschakelen naar een
gratis peer voor de wandelaars zodat wij door die zure appel niet meer
moeten bijten, alhoewel ........dan zitten we misschien met de gebakken
peren, iets om over te brainstormen dus.
Waarom komen die woorden als wind en stormen toch zo vaak terug ?
Ook in de rustposten was het hagelbijten en uitkijken naar een straaltje
zon en buiten het feit dat het mobiel sanitair op wandel ging was aldaar
niets wereldschokkend te melden.
De zon zou de ganse dag schitteren door haar afwezigheid.
Terloops nog een korte handleiding in het nederlands voor elkeen die,
zeker bij winderige dagen, gebruik wenst te maken van mobiel sanitair.
Het gaat hier om die hokjes die geplaatst worden op bouwwerven,
manifestaties in open lucht, wandeltochten enz. waar geen of
onvoldoende doordeweekse toiletten aanwezig zijn. Deze installaties zijn
zéééér mobiel, zeker wanneer zij een duwtje in de rug krijgen. Bij een
hevige rukwind kan het immers gebeuren dat je zijdelings of
ondersteboven in een netelige en vieze situatie terecht komt. Het wordt
dus ten zeerste aangeraden bij gebruik ervan een helm te dragen, de
veiligheidsgordel om te doen en vooral niet te roken. Wanneer je in een
turbulentie terechtkomt doe je alsof je in een vliegtuig zit, klein maken,
schietgebedje lezen enz …......
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Het is van levensbelang dat de hulpdiensten, aan de hand van je helm en
afgestroopte broek je wellicht besmeerde bovenaanzicht en
onderkantkaken duidelijk van elkaar kunnen scheiden om een eventuele
mond aan mond ademhaling oordeelkundig te kunnen uitvoeren.
Enkele cijfers:
Totaal aantal deelnemers: 1107, wandelclub de Padstappers uit
Geraardsbergen was met 88 leden zoals gewoonlijk het best
vertegenwoordigd.
En wat wist de wandelaar zo wat te zeggen over deze editie KMT 2019.
Ondanks het feit dat de meeste kwamen binnengestormd, al dan niet met
een loopneus, waren zij vol lof over het parcours en de organisatie in het
algemeen.
Zelfs een zéééér passieve deelnemer, welke de startzaal nooit had
verlaten, drukte zijn tevredenheid uit.
De meesten kozen voor de korte afstanden en enkelen maakten van de
vrijgekomen tijd gebruik om een kaartje te leggen.
En ook al zijn wij, bestuursleden, helpers, leden en allen die hebben
bijgedragen tot deze organisatie nu wat Kregelig, Mistroostig en
Teleurgesteld nopens het resultaat, wij moeten er van uitgaan dat na
regen zonneschijn komt.
Wij duimen voor goed weer voor de komende Urbanustochten.
Bedankt aan alle helpende handen !!!
Etienne

BELANGRIJKE MEDEDELING
Gezien de grote belangstelling van wandelaars voor de
Eindejaarstochten van 2018 en overwegende dat de zaal De
Linde in Meerbeke wellicht te weinig capaciteit zou hebben en
dat er in die omgeving minder parkeerrruimte is, besliste het
bestuur om de startplaats voor de Eindejaarsochten 2019 te
vestigen in de HH. Hartenschool in Ninove (Zelfde startplaats
als in 2018). De zaal De Linde zal dienen als rustpost. Etienne
is volop bezig de parcours aan te passen.

20

21

22

23

24

25

VLAANDEREN … & ABRAHAM … !
VLAANDEREN ZENDT ZIJN ZONEN EN DOCHTERS UIT …
Velen onder jullie weten wellicht wel dat alle administratieve informatie van
de club te achterhalen is in Herne, en dat ook heel wat leden gevestigd zijn in
Herne … doch weten jullie ook waar alle mannelijke & vrouwelijke leden hun
woonplaats hebben en hoe dit zich procentueel vertaalt naar het totale
ledenaantal toe binnen onze club.
Wel wat verder in deze editie krijgen jullie hieromtrent een excel-document
voorgeschoteld dat een actuele momentopname is hiervan. Zoals jullie zelf
zullen kunnen vaststellen zijn onze actueel 200 leden verspreid over niet
minder dan 38 verschillende plaatsen. Misschien verrassend doch hopelijk
komen al deze leden ten gepaste tijde ééns naar buiten om onze club waar en
wanneer dan ook ééns te vertegenwoordigen. Alvast onze welgemeende dank
hiervoor !
&
WAAR HAALDE ABRAHAM DE MOSTERD VANDAAN …
Een zelfde oefening zou kunnen gemaakt worden met betrekking tot onze
sponsors. Waar komen deze geldschieters vandaan. Deze oefening kan elk
lid evenwel zelf maken door even langer stil te staan bij het lezen van de
driemaandelijkse publiciteit in ons periodiek ’t Trotterke. Daar kan best
achterhaald worden waar Abraham de mosterd ging halen.
Onze Abraham is evenwel een heel sterk en gedreven bestuurslid. Zijn
voornaam prijkt op 1 kledingstuk - de koningsblauwe regenvest als
bescherming tegen wind en regen - in onze winkel collectie. Elk jaar
opnieuw zorgt deze krachtpatser er voor dat heel wat eurotjes de tirelire van
onze vereniging binnen waaien. Inmiddels is hij, na afloop van de Kriek &
Mattentochten, zijn zwerftocht hieromtrent opnieuw gestart. Namens het
bestuur en alle leden Marktrotters onze welgemeende dank hiervoor !
Jean-Marie
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Aantal leden

Herne
Halle
Lembeek
Galmaarden
Tollembeek
Meerbeke
Sint-Pieters-Kapelle
Ninove
Roosdaal
Oetingen
Sint-Pieters-Leeuw
Denderwindeke
Edingen
Vollezele
Dendermonde
Geraardsbergen
Lettelingen
Bever
Evere
Gooik
Herfelingen
Itterbeek
Kester
Muizen (Mechelen)
Outer
Pollare
Schepdaal
Vlezenbeek
Anderlecht
Appelterre-Eichem
Dilbeek
Graauw (Nederland)
Grimbergen
Liedekerke
Sint-Martens-Bodegem
Torhout
Viane
Wetteren
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41
25
17
16
9
8
8
7
6
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

21,6%
13,2%
8,9%
8,4%
4,7%
4,2%
4,2%
3,7%
3,2%
2,6%
2,6%
2,1%
2,1%
2,1%
1,6%
1,6%
1,6%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%

200

100 %
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Wandelweekend 2019

Zoals reeds vermeld werd in het Trotterke van januari zal het
wandelweekend 2019 doorgaan op 7 en 8 september.
Overnachten doen we in het Velotel in Brugge.
De deelnameprijs wordt vastgelegd op € 130,00 per persoon op basis van
half pension in een dubbelkamer. De toeslag voor een single kamer
bedraagt € 47,00. Deze prijs omvat het avondmaal (dranken niet
inbegrepen), de overnachting, het ontbijtbuffet, de verzekering, de
verblijfstaksen en de inschrijvingen voor de twee wandelingen.
De inschrijving gebeurt via overschrijving van een voorschot van € 65,00
op rekening BE10 0011 1523 85 en is te betalen voor 20 april 2019. Bij
de betaling dienen zowel opstapplaats als dubbel of enkelkamer vermeld
te worden.
Opstapplaatsen zijn er in Denderwindeke (kerk) en aan de Hernekouter.
De vertrekuren aldaar zijn respectievelijk 7u15 en 7u30.
Paul
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Groepswandeling zaterdag 04-05-2019
Op zaterdag 4 mei 2019 om 14:30u worden jullie uitgenodigd om deel te
nemen aan de groepswandeling.
We vertrekken op de parking van de Nautisport (Zwembad, ingang
tegenover de firma’s “Verbiest Interieur” en “Krefel”) , Chaussée de
Soignies 36 te Edingen.
We wandelen hoofdzakelijk in het mooie park van Edingen , waar de
langere afstanden van de laatste KMT zouden zijn langsgekomen indien
het park die dag niet was afgesloten omwille van de storm.
Misschien wordt dit wel een heuse ontdekking voor vele Marktrotters.
Er zijn 2 afstanden voorzien nl, 4.7 km en 7.5 km.
Na de wandeling, rijden we met onze wagen naar het
Dominicanessenklooster , Heilige Geeststraat 22-24 te Herne. Hier
wordt jullie een hapje en een drankje aangeboden en kan er lekker
worden na gekeuveld.
Reeds voor de vierde maal gaan we jullie verwennen met onze quiz
“Kwistetnie”.
Zet jullie schrap !
Breng schrijfgerief mee!

Even opfrissen, een voorsmaakje en goed om weten:
- De zon is een ster die je overdag kan zien.
- 53 is het eerste priemgetal boven 50 .
- Ons brein kan het woordje “OF” moeilijk verwerken in een tekst.
- Munt is zowel een keukenkruid als een geldstuk .
- Sandra Tietepessers danst zich beroepshalve uit de kleren .
- De straf op bigamie is twee schoonmoeders .
- Een salaris is als menstruatie , je merkt het maar een paar dagen en als
je het niet krijgt, heb je een probleem.
- Als je je “STRESSED” voelt, ga je vaak ijs, cake, chocolade en toetjes
eten. Waarom? Omdat, als je - “STRESSED” achterstevoren spelt, er
“DESSERTS” staat.
- Wij ontdekten hoe het cijfer zeven aan zijn midden-streepje kwam.
Daarvoor moet je ver teruggaan tot in de tijd van het Oude Testament.
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Nadat Mozes de Sinaï-berg beklommen had, waar hij de tien geboden
gedicteerd heeft gekregen, keerde hij terug naar zijn volk en las hen met
luide stem alle geboden voor. Aan het gebod zeven aangekomen,
riep hij: “ Je zal de vrouw van je naaste niet begeren! “.
En toen waren er verschillende stemmen die zich verhieven en riepen:
“ Doorstreep de zeven! Doorstreep de zeven! “ .
Interesse ??? We verwachten uw inschrijving graag voor 21 april 2019
met vermelding van je naam, voornaam en gekozen afstand , dit bij
voorkeur via e-mail: maggidewolf@telenet.be , tamtam of sms op gsmnr: 0472 22 99 83
Belangrijk: Deze wandeling is 20 punten waard. Wandelboekje
meebrengen!
Niet-leden zij ook welkom indien zij na deze wandeling hun aansluiting
bij de “Marktrotters” in orde brengen. In geval van niet-aansluiting
wordt er een bijdrage in de kosten gevraagd van 10,00 €
Breng goed humeur, stapschoenen en de zon mee! En zorg dat je er bij
bent !
Benny en Maggi

Van onze Grote Wijze:
Wie een put graaft voor een ander… is niet te lui om te werken.
Het best bewaarde geheim: een genie zijn en het als enige weten.
Ik heb geen alcohol nodig om stomme dingen te doen.
Alleen een advocaat en een schilder kunnen wit in zwart veranderen.
De beste manier om de verjaardag van je vriendin te onthouden, is hem één keer te
vergeten.
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Mee met de bus?

Wanneer?
Naar?
Organisator :
Wandeltocht :

Zaterdag 08 juni
Scherpenheuvel
Wandelclub De Grashoppers
Scherpenheuvel Wandelt

Startplaats :

Gemeenschapscentrum De Egger
Pastorijstraat Scherpenheuvel-Zichem

Afstanden :

4 – 6 – 10 – 1 – 15 – 20 – 25 – 30 - 42

Denderwindeke (kerk) : 07.15 u.
Herne, Hernekouter : 07.30 u.
Opstapplaatsen :
Kesterbrugge : 07.45 u
Ternat (hoek Assesteenweg/Statiestraat) : 8.00 u.
€ 10.00 per persoon, reservering ten laatste op
25 mei 2019 op rekening BE10 0011 1523 8504
of met waardebon (af te geven aan een
Prijskaartje :
bestuurslid, bij voorkeur de penningmeester). Na
deze datum kunnen geen deelnames meer
aanvaard worden.
BELANGRIJK :
vermeld op de overschrijving of op de bon de bestemming
(Scherpenheuvel) en de opstapplaats.
Aantal plaatsen is beperkt tot 60
Paul
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Gezien tijdens een wandeling…

Gezien op de Tivolitocht van Wandelclub Opsinjoorke in Mechelen:
toegangspoort tot de site van de voormalige cisterciënzerinnen-abdij uit de
13de eeuw. Volgens het infobord is dit gebouw de toegangspoort uit 1777,
opgericht ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van abdis Agnes Haegens.
Blijkbaar was de abdij Roosendael toen in goeden doen, want in bezit van
meer dan 1000 hectaren gronden. Zo te zien gold de regel van soberheid en
bescheidenheid niet meer voor kloosterlingen. De poort diende trouwens niet
uitsluitend om indringers buiten te houden, maar ook om de religieuzen
binnen te houden. Met ‘kuisheid’ werd het dus ook al niet te nauw genomen..
R. & B.
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Urbanustochten Zondag 21-07-2019
Op de “Nationale Feestdag” organiseren wij onze jaarlijkse
Urbanustochten in 2019.
Dit jaar doorkruisen we Vollezele en Herne, langsheen de unieke
bezienswaardigheden ( de Boesmolen, de Waltrudismolen, de “Stomme
Kapel”, enz.) , de meanderende Markrivier, de vele kronkelende
veldwegen , mooie vergezichten en de prachtige typerende natuur die
ons Pajottenland rijk is.
De rustposten bevinden zich in de voetbalkantine van Vollezele en het
Parochiaal Centrum te Herne . Starten doen we zoals gewoonlijk in de
zaal Willem Tell te Tollembeek.
Het administratieve team onder de deskundige leiding van Raymond &
Bea , Marielou en Willy en hun pop-up store , Jimmy en de bar-club en
Maggi en haar keukenladies verwennen de bezoekers in de startzaal. De
bevoorradingsmannen Patrick en Etienne, onze pr-man Jean-Marie en
onze voorzitter Willy vervolledigen het hele plaatje.
Eveneens staan onze rustpostverantwoordelijken Danny & Greet en
Paul & Theresia samen met hun team in voor de goede ontvangst van de
wandelaars in hun controlepost.
Ikzelf ben al volop bezig met de voorbereidingen van het parcours en
achter de schermen doen de andere bestuursleden hun uiterste best om
er een mooie wandeldag van te maken.
Aan volgende taken wordt reeds volop gewerkt: aanvragen van de nodige
vergunningen, perscontacten en fotoshoots, prognoses vooropstellen,
allerlei bestellingen doorgeven en afhalen,
sorteren van
bewegwijzeringspijlen en reeds klaarzetten voor de uitpijlploegen,
splitsingsborden klaarmaken , zaalbezichtigingen, artikels schrijven en
aankondiging in het Trotterke, flyers en affiches opmaken, drukken en
verspreiden, prijslijsten aanmaken, scancomputers updaten en testen,
betalingen uitvoeren, enz
Daarom wil ik via dit artikel een oproep doen aan iedereen om die
dag(en) een handje toe te steken, (nl: uitpijlen, afpijlen, klaarzetten zalen
, bevoorrading, inschrijving wandelaars, broodjes klaarmaken, koffie of
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soep serveren, taartenverkoop, afruimen, afwassen, bediening bar ,
bonnetjesverkoop, afstempeling, opkuisen aan het einde , enz) zodat we
de wandelaars van de Urbanustochten weerom een aangename
wandeldag kunnen bezorgen.
Interesse? Gelieve dit dan zo vlug mogelijk aan mij , de voorzitter, een
bestuurslid of rustpostverantwoordelijke te melden via e-mail of
telefoon.
Hopelijk krijgen we dit maal geen “nationale drash” maar eens mooi
wandelweer !
Benny

Heu???

Gezien in Mechelen…
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Voor je agenda:

Meteen
20/04/2019
21/04/2019
04/05/2019
25/05/2019
08/06/2019
21/07/2019
07 & 08/09/2019

Je aanmelden als medewerker voor de
URBANUSTOCHTEN
Inschrijven en betalen voorschot Wandelweekend (7 en 8
september 2019)
Inschrijven voor groepswandeling in Edingen
Groepswandeling in Edingen
Inschrijven en betalen voor busuitstap Scherpenheuvel
Busuitstap naar Scherpenheuvel
URBANUSTOCHTEN
Wandelweekend

Wat regel je met wie?
Aangifte ongeval; formulieren
mutualiteit; lidkaarten; wandelboekjes.
Financiële verrichtingen; afgeven
waardebonnen.
Gegevensstickers voor inschrijfkaarten
(Voorlopig nog alleen in Wallonië)
Clubkledij
Trotterke en Website

Patrick
Bea
Jean-Marie
Marielou
Raymond

Bijhouden trofeeën

Etienne

Volgend clubblad: juli 2019
Volgende bestuursvergadering: mei 2019 (onder voorbehoud)
Bank: BE10 0011 1523 8504 (BIC GEBABEBB) – ‘De Marktrotters Herne’
BTW-nummer BE 0876 086 083
Website: www.marktrotters.be
GSM ‘De Marktrotters Herne’: 0484/96.49.50
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