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Wat een jaar,...
Beste Vrienden Marktrotters,
Bij deze mijn Aller-allerbeste Wensen voor 2021.
Voor Uzelf, Uw familie, maar ook voor allen die U
dierbaar zijn.
De Kriek en Mattentochten 2020 is onze laatste
organisatie, onze laatste samenkomst, onze laatste
samenwerking geweest. En dan STOP!!! Zoals wij, die
de oorlog ’40-’45 niet hebben meegemaakt, nooit hebben gekend.
Iedereen in quarantaine, want de meesten onder ons behoren als 65plussers tot de risicogroep. Wie had dat in maart vorig jaar kunnen
denken? Niemand!
Ondertussen zijn we tien maanden verder en is er licht aan het einde van
de tunnel, een heel klein lichtje omdat er al een vaccin is. Maar we moeten
de opgelegde maatregelen nog een tijdje volhouden.
Over de Kriek en Mattentochten 2021 is er nog geen definitieve beslissing
genomen. Maar zij zullen met een aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid afgelast worden omdat het nog geen organisatie zal zijn
volgens de “oude normen”. Maar wij gaan het nieuwe jaar op een andere
manier inzetten. Wij gaan namelijk de eerste maanden een aantal
parkoersen bepijlen gedurende een nog te bepalen periode. Startplaats,
afstanden en periode zullen via onze website meegedeeld worden. Op die
manier werken we toch naar de Kriek & Mattentochten, half maart en
daarna kunnen we misschien opnieuw beginnen met plannen maken?
Wanneer wij in de toekomst nog over 2020 praten zullen wij meermaals
de opmerking krijgen: Wat een jaar…
En om te eindigen, onze wens voor jullie :

Van ons geen grote woorden
Niets dat je in de winkel koopt
Wij wensen je datgene
Waar jij stilletjes op hoopt.
1 januari 2021
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Gewoonweg Willy.

De Corona pandemie en haar gevolg … .
Dat sinds maart 2020 onze levensgewoontes en wandelervaringen door
bovengenoemd virus teruggeschroefd werden hoeft al lang geen betoog meer.
Iedereen heeft er de mond van vol en dit vervelend(e) beest(je) is sindsdien elke dag
opnieuw gespreksonderwerp nummer één.
Maar hoe kunnen wij als mens en als wandelaar deze toch wel lang aanslepende
periode van “anders leven” het best beleven ? Wel door eerst en vooral ons zo goed
mogelijk zelf en anderen tegen dit virus te beschermen, aldus nauwlettend
opvolgend wat specialisten ter zake ons ten stelligste aanbevelen en/of afraden.
Dat er in deze barre tijden - waarin jammer genoeg heel wat mensen zijn bezweken
- veel wilskracht, doorzettingsvermogen en juiste ingesteldheid vereist zijn, staat als
een paal boven water. En hoe kunnen wij als wandelpubliek hieraan verhelpen en
wat zijn de verwachtingen hieromtrent ?
In deze context wil ik hier graag mijn wandel-ervaringen met jullie delen.
Bij het wandelen fixeer ik mij vooral op uitgepijlde parkoersen teneinde met volle
teugen van de omgeving te kunnen genieten. Start- en aankomstplaats, rustposten,
catering en sanitaire voorzieningen : vergeet het allemaal. Wij moeten vooral ons
zelf behelpen en o.a. zorgen voor eigen proviand onderweg … tenzij links of rechts
de mogelijkheid bestaat hierin te voorzien door eventueel mogelijke aankoop.
En waar vind ik dergelijke ‘virtuele’ wandelmogelijkheden. Wel o.a. via
onderstaande kanalen :
1) Via het wsvl-wandelblog waar een kalender terug te vinden is van door
wandelclubs permanent periodiek al dan niet uitgepijlde aangeboden
wandelingen.
2) Via andere wandelrouteplanners waarvoor enige kennis van het te
gebruiken systeem aanbevolen is.
3) Via de Wandelknooppunten (houten palen met genummerde plakketjes)
verspreid over het ganse Vlaamse land.
4) In uw onmiddellijke omgeving doch door de crisis wellicht meer dan ooit
plat gewandelde wandelwegen.
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Hou bovendien ook rekening met volgende laatste bepalingen uitgaande van :
1) WSVL : Alle officieel georganiseerde wandeltochten worden voor
onbepaalde duur afgelast (actueel tot 15 januari 2021). Wandelen in
groep is beperkt tot maximum 4 personen, zijnde vaste contacten dat
je volgens ministerieel besluit mag hebben gedurende periodes van 2
weken. Dit aantal geldt ook als norm voor het samenscholingsverbod.
Tijdens het wandelen dient de afstandsregel van 1.5 m ten alle tijde
gerespecteerd. Permanente Covid-parcoursen blijven toegestaan. Hier
is iedere vorm van catering, sampling onderweg en afstempeling van
wandelboekjes verboden.
2) FFBMP : Alle wandelingen geannuleerd tot 15 januari 2021 (*)
3) ADEPS : Alle wandelingen geannuleerd tot 15 januari 2021 inbegrepen (*)
(*) Info beschikbaar bij samenstelling van dit boekje (Red.)
Onze eigen wandelclub pakt(e) inmiddels al uit met volgende initiatieven :
1) Van 19 tot 26 juli 2020 de UT light;
2) Van zaterdag 15 t/m zondag 23 augustus 2020 permante parkoersen in
Herne;
3) Van 3 oktober tot 31 december 2020 zeven niet bewegwijzerde
wandelroutes in de omgeving van de Ring rond Groot-Ninove;
Nog enkele andere wellicht niet onbekende hints, kunnen jullie ook al een stuk op
weg helpen :
1) De uitgegeven Hello Belgium NMBS-railpas (geldig van okt 2020 tot
maart 2021) die je een eind(je) - qua verplaatsingsmogelijkheid - op de
weg van bestemming kan helpen.
2) “Blijf in je kot” (© Maggie De Block) & “Hou vol, alles komt goed” (©
Martine Tanghe), slogans die ons al meer dan ééns in de oren hebben
geklonken.
3) Tijdens een lockdown (afgrendeling of vergrendeling) wordt meestal
beoogd te voorkomen dat mensen of informatie een gebied verlaten.
Tenslotte blijf bewegen , hou het veilig en respecteer altijd en overal de
initiële corona maatregelplicht (afstand, hygiëne en mondmasker).
Jean-Marie
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DE GEVOLGEN VAN CORONA!
- De aardappelboer zit in de puree.
- De tandarts trekt het niet meer.
- De elektricien kan de spanning niet meer aan.
- De piloot zit aan de grond.
- De exporteur voert niets meer uit.
- De kweker zit op zwart zaad.
- De kappers zitten met de handen in het haar.
- De kroegbaas is het allemaal goed zat.
- De gids is het noorden kwijt.
- De reisleider komt er niet meer uit.
- De stratenmakers staan op straat.
- De zwemleraar gaat kopje onder.
- De winkelier heeft er geen boodschap meer aan.
- De opticien ziet het met lede ogen aan.
- De treinmachinist is het spoor bijster.
- De postbode is erg bezorgd.
- De wielrenner kan niet rondkomen.
- De imker is er niet bij.
- De uroloog is pissig.
- De DJ draait door.
- De fruitkweker is niet meer te pruimen.
- De accountant rekent nergens meer op.
- De loodgieter staat het water aan de lippen.
- De toiletdame zit in de shit.
- De voetballer heeft geen doel meer.
- De brandweerman is uitgeblust.
- De inpakkers kunnen wel inpakken.
- Voor de behangers is geen rol meer weggelegd.
- De rij-instructeur slaat geen nieuwe weg in.
- Bij de cardioloog komt het “hart” aan.
- De cartoonist ziet geen tekenen van herstel.
- De oorarts vindt het ongehoord.
- De baggeraar vindt het bagger.
- De dermatoloog zit niet goed in zijn vel.
- De diëtist wordt aan het lijntje gehouden.
- De frezer heeft niets meer te vrezen.
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- De mijnwerkers zien het donker in.
- De pedicure heeft geen poot om op te staan.
- De gedetineerden zien het niet meer zitten.
- De buschauffeur volgt de lijn niet meer.
- De leerkracht krijgt het niet meer uitgelegd.
- De stuurman staat niet meer aan het roer.
- De schooldirecteur leidt nu niet, maar lijdt.
- De tandarts trekt het niet langer.
- De nagelstyliste heeft geen nagel om aan haar gat te krabben!
- De boswachter ziet door de bomen het bos niet meer.
- De slagers weten niet meer welk vlees ze in de kuip hebben.
- De dokter is er doodziek van.
- De cipier kan niet meer anti-ciperen.
- De wandelaar gaat het hoekje om.
- De pastoor houdt de kerk in het midden.
- De boogschutter weet niet meer van welk hout pijlen te maken.
- De advocaat is ten einde raad.
- De belegger heeft geen opties meer.
- De astroloog kan het toch uitleggen.
- De bloemist ziet het niet meer fleurig in.
- De taxichauffeur heeft geen bestemming meer.
- De kleermaker is de draad kwijt.
- De verpleegkundige ziet er geen verband meer in.
- Voor de apotheker is het een bittere pil.
- De prostituees gaan niet meer van bil.
- De kapitein zit op een zinkend schip.
- De fietsenmaker is de trappers kwijt.
- De groenteboer kan het niet verkroppen.
- De houthakker legt er het bijltje bij neer.
- En de osteopaat is gekraakt...
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Onze ervaringen met alternatieve
wandelmogelijkheden.
Wegens het ontbreken van georganiseerde wandeltochten, hebben heel
wat wandelaars andere mogelijkheden verkend om toch te kunnen blijven
bewegen.
We geven hier enkele van onze eigen ervaringen.
Aanvankelijk beperkten wij ons tot de bewegwijzerde tochten die door
wandelclubs werden uitgewerkt. Toen de horecazaken in de zomer weer
open mochten, konden we langere tochten van 20 km of meer toch op
comfortabele manier uitlopen, omdat de horeca mogelijkheden bood voor
een rustpauze met een drankje en een hapje. En vooral: sanitair!
Toen de horeca weer dicht moest was het behelpen: picknick in de natuur
en als de nood te hoog wordt, leent elk bosje zich wel voor een sanitaire
stop. Een ijzige wind langs je weke delen neem je er dan maar bovenop.
En.. exact de windrichting bepalen is cruciaal!
Omdat het aanbod in onze regio toen nog beperkt was, begonnen we zelf
wat parcours in onze geboortestreek uit te tekenen met behulp van de app
‘Wandelknooppunten’. Het voordeel is dat je geen ellenlange beschrijving
van het parcours nodig hebt. Alleen een kort lijstje met de volgorde van
de te volgen knooppunten volstaat.
Toen clubs steeds vaker parcours met gps begonnen aan te bieden, hebben
wij ons daar al snel aan gewaagd. De Marktrotters hebben trouwens hun
parcours ter vervanging van de Eindejaarstochten op die manier
aangeboden.
Je hoort wel eens wat bezwaren tegen dat systeem. In de eerste plaats heeft
lang niet iedereen een wandelgps. Maar voor wie een smartphone heeft is
dat niet nodig. Op de slimme telefoon kan je een app installeren. Er zijn
er meerdere, zelfs helemaal gratis voor wie niet te veel toeters en bellen
wil.
Aanvankelijk lijkt het nogal een omslachtige bedoening: de app installeren,
de databestanden downloaden en op de gps of telefoon kopiëren vraagt in
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het begin wat zoeken en proberen, maar na een paar keer oefenen loopt
het allemaal behoorlijk vlot.
Wij nemen steeds vaker onze toevlucht tot de routes die clubs via deze
weg aanbieden. We slaan de bestanden op in de periode dat ze beschikbaar
zijn en zo kunnen wij een wandeling maken op het tijdstip dat ons het
beste past en meestal zonder drukte.
Een platform waarop clubs zulke routes aanmaken is veelal RouteYou.
En dat brengt ons bij een andere mogelijkheid die we al uitgeprobeerd
hebben: zelf op RY een parcours uittekenen met behulp van de
verschillende kaartlagen of satellietfoto’s. We hebben zo al een paar mooie
wandelingen gemaakt, al zit er wel eens een addertje onder het gras: soms
is een wegje, dat op de kaart getekend staat, in werkelijkheid niet (meer)
toegankelijk. Maar omdat je toestel alle nodige gegevens beschikbaar heeft,
is een alternatieve route algauw ter plekke uitgezocht, al betekent dat soms
een fors langere wandeling. Een beetje avontuur mag ook, nietwaar.
Een bezwaar van sommige wandelaars: ‘je moet voortdurend op dat
schermpje lopen kijken’. Onze ervaring is dat zulks nogal meevalt:
natuurlijk moet je regelmatig controleren hoe de route loopt, maar met
een beetje ervaring zie je in één oogopslag hoe de route tot enkele
honderden meters verderop verloopt. Wij zien eerder een voordeel: als je
toch een afslag mist, zie je dat al snel op je toestel en zit je meteen weer
op het goede spoor. Wie tijdens een wandeltocht al eens een pijltje heeft
gemist, weet dat het dan wel een paar honderd meters of meer kan duren
eer je doorhebt dat er iets niet klopt. Voordelen en nadelen houden elkaar
in evenwicht, vinden wij.
Bea, die vroeger niet zo met die technologie bezig was, heeft de smaak nu
te pakken. We gaan dus steeds vaker met onze toestellen op stap: zij met
haar Garmin, Raymond met zijn smartphone. Een kleine tip voor wie het
ook wil proberen: met de telefoon neem je best een ‘powerbank’ mee,
want de gps-apps slurpen nogal wat energie uit je batterij.
Toch zal het comfortabeler zijn als de gewone tochten kunnen hervatten
en niet in het minst omwille van de sociale contacten. Zoveel sympathieke
mensen die we al maanden niet meer gezien hebben …
Bea & Raymond
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Eigen organisaties in 2021.
Wegens het niet aflatende Covid-19 virus is het op heden nog steeds
onmogelijk om met enige zekerheid organisaties voor 2021 definitief voor
te stellen. Alles is nog wat in de voorwaardelijke zin en met mogelijkheid
tot annulatie.
Bekijk onderstaande voorstelling van onze organisaties voor het lopende
jaar dan AUB ook met het nodige voorbehoud.
Via onze website www.marktrotters.be evenals facebook en mond aan
mond berichtgeving zullen we trachten om jullie ten gepaste tijde hierover
juist te informeren.
Voorlopig gaan we alvast uit van het meest positieve scenario:
1- De Kriek En Mattentochten zijn terug de eerste eigen organisatie wat
2021 betreft. Op zondag 14 maart zijn deze toe aan hun 38ste editie.
Wegens de op til zijnde aanpassingen ( Promotocht verdwijnt en
Bonustocht doet zijn intrede in 2022 ) zal deze KMT voor de laatste maal
een Promotocht noemen, nadien moeten we kiezen tussen een gewone
tocht of een Bonustocht met de hieraan gekoppelde voorwaarden.
Dit wordt alvast een wandeltocht doorheen het groene kwadrant van 't
Pajottenland naar het meest westelijke deel van Vlaams-Brabant, dit langs
rustige en landelijke wegen. De langere afstanden gaan tot over de oevers
van de Markrivier.
Rustposten worden voorzien in de Polyvalente zaal te Sint-Pieters-Kapelle
en de Parochiezaal van Bever.
Tochtverantwoordelijke voor deze organisatie is voorzitter Willy.
2- Als tweede eigen organisatie zijn er op zondag 18 juli de
Urbanustochten met gewoontegetrouw vertrek vanuit het OC Willem-Tell
te Tollembeek.
Rustposten zijn voorzien in de TRB zaal te
Galmaarden en feestzaal Lobo te Waarbeke. Dit wordt een zwerftocht
langs o.a. het kronkelend wandelpad naast de Markrivier, door het
natuurgebied rond het Baljuwhuis en met doorsteekjes via straatjes,
steegjes en pleintjes naar Galmaarden en zelfs tot Waarbeke.
Tochtverantwoordelijke is Jean-Marie.
3- De Eindejaarstochten, de laatste eigen organisatie in 2021, heeft als
startplaats opnieuw het Hartencollege te Ninove en dit op zondag 19
december. Tijdens deze winterwandeling met start aan de oevers van De
Denderrivier worden rustige wegen en paden verkent van één of meer van
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de elf landelijke Ninoofse gemeenten. Het moet nog verder bekeken
worden maar wellicht zal de rustpost zich bevinden in de gemeente
Meerbeke. Tochtverantwoordelijke voor dit evenement is Etienne. Ook
dit jaar mogen de jeugdigen tot 12 jaar gratis aan onze 3 wandeltochten
deelnemen.

1. Kriek en Mattentochten ( zondag 14-03-2021 ) promo tocht.

Start: Hernekouter
Herne

Rustposten:
1. Polyvalente zaal St-Pieters-Kapelle
2. Parochiezaal Bever

Afstanden:
4-6-10-15-2232 km

2. Urbanustochten ( zondag 18-07-2021 ).

Start: Willem Tell
Tollembeek

Rustposten:
1. TRB zaal Galmaarden
2. Feestzaal Lobo Waarbeke

Afstand:
4-6-10-15-2232 km

3. Eindejaarstochten ( zondag 19-12-2021 ).

Start: Hartencollege
Ninove

Rustpost:
1. Nog te bepalen

Afstanden:
4-6-10-15-22
km
Patrick

Nota van de redactie: Gelet op de nog steeds ongunstige situatie met de Covidbesmettingen zullen de Kriek en Mattentochten niet in hun gewone vorm kunnen
plaatshebben. (Zie ook het ‘Voorwoord’ van voorzitter Willy.)
We werken aan alternatieven. Zodra we de nodige vergunningen hebben, zetten wij de
informatie (routes, startplaatsen, afstanden, ..) op de website. Een voorproefje in het
artikel ‘Een toertje Sint-Pieters-Kapelle’ verder in dit boekje.

Busreizen, groepswandelingen en ledenfeest.
Het is momenteel niet mogelijk hiervoor enige planning te maken. Deze activiteiten
kunnen we maar in overweging nemen als de maatregelen tegen Covid-verspreiding
dermate versoepelen dat bijeenkomsten in alle veiligheid kunnen plaatshebben.
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Enkele mededelingen .
► De spaaractie die WSVL vorig jaar in voege bracht, exclusief voor
leden, loopt gewoon verder. Het speciale wandelboekje " Limited Edition
" dient hiervoor verder gebruikt te worden.
► De uniformiteit wat betreft inschrijfgeld op een wandeling van WSVL
zal in 2021 worden behouden. Behalve voor speciale gelegenheden zoals
Vlaanderen Wandelt Lokaal zal het inschrijfgeld overal € 1,50 bedragen
voor leden en € 2,00 voor niet leden.
► Een aanbod van busuitstappen, een wandelweekend en cadeautochten
is er momenteel niet en dit om de gekende redenen. Via volgende
clubbladen is dit verder op te volgen.
► Ook in 2020 kregen we er een 80 jarige bij in ons midden. Het is Victor
De Slagmeulder die enkele maanden terug deze gezegende leeftijd wist te
bereiken. In naam van het bestuur wensen we Victor nog vele ( wandel )
jaren en een uitmuntende gezondheid toe en vooral ook een dikke
proficiat.

Hernieuwing lidgelden en actueel ledenbestand.
Hartelijk dank aan de 150 leden welke op datum van 22/12/2020 reeds
hun lidgeld hernieuwden.
Mensen die dat om één of andere reden nog niet hebben gedaan, kunnen
dit nog gerust doen. Het lidgeld bedraagt 15,00 euro, voor een Walking In
Belgium 2021 betaal je 8,00 euro en wanneer jullie tevens een nieuw
wandelboekje wensen, gelieve hiervoor 1 euro extra te willen storten aub.
Rekening: BE10 0011 1523 8504 van De Marktrotters Herne vzw.
Weet ook dat de meeste mutualiteiten een tegemoetkoming geven voor
leden welke aangesloten zijn bij een sportclub. Een éénvormig attest dat
geldig is bij zowat alle mutualiteiten zal samen met een begeleidingsbrief
zo snel mogelijk bezorgd worden.
Alvast aan iedereen héél véél wandelplezier in 2021.
Patrick
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Een toertje Sint-Pieters-Kapelle.
Wandelorganisatie zoals wij die tot begin vorig jaar kenden zijn de
komende maanden nog niet aan de orde. De vaccinatie is begonnen, maar
uit de planning blijkt dat het toch nog enkele maanden zal duren voor alle
risicopersonen ingeënt zijn. Alleszins willen wij in geen geval organiseren
als we geen garantie hebben dat de gezondheid van medewerkers en
bezoekers niet bedreigd wordt.
Om toch wandelmogelijkheden te geven, hebben wij alvast een route van
9,5 km uitgewerkt in Sint-Pieters-Kapelle.
Er werd bij de bevoegde gemeentebesturen een aanvraag ingediend om
deze route met pijlen te markeren van zaterdag 30 januari tot zondag 14
februari 2021.
Voor het geval we geen toelating tot uitpijling zouden krijgen: De route is
ook gemakkelijk te volgen met de wandelknooppunten, zodat je de
wandeling op eender welk moment kan doen, ook buiten de periode van
uitpijling.
Start in Sint-Pieters-Kapelle op het kruispunt van de Markstraat en de
Manhovestraat (kerk). Volg de Markstraat richting knooppunt 40, dat zich
ongeveer 120 m verderop bevindt. Volg dan de knooppunten in deze
volgorde:
40 – 45 – 46 – 47 – 48 - 49 – 53 – 54 – 55 – 56 – 41 – 40 (Einde aan zelfde
kruispunt als start.)
Andere mogelijkheid: op de website verschijnt binnenkort een link naar
de RouteYoukaart met mogelijkheid om de kaart af te drukken of het gpxbestand te downloaden voor je gps-toestel of de app op je smartphone.
Hoe werkt dat? Klik de link aan. De RY-kaart verschijnt met in de
rechterkolom een menu. Klik daar op het downloadicoontje
Kies nu : gpx-bestand.
Er opent een nieuw venster: klik daar ‘Opslaan’ aan. Het bestand staat nu
op je computer in de map ‘Downloads’. Nu kan je het overzetten naar je
gps-toestel of je smartphone (koppel het toestel aan met de USB-kabel en
kopieer het bestand door de ‘Verkenner’ te gebruiken).
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Volgende mogelijkheid: Je kunt ook het ‘roadbook’ downloaden. Dat is
een volledige routebeschrijving met bijhorende plannetjes. Je zult dan een
paar pagina’s printwerk hebben (plannetjes en routebeschrijving). Stuur
een berichtje naar raymond.ict@ marktrotters.be en Raymond stuurt je het
bestand per E-mail.
Het voordeel aan werken met een gps of een app is dat je heel wat routes
kunt downloaden van andere wandelclubs en die wandelingen kunt doen
onafhankelijk van de periode waarin ze uitgepijld staan.
Zoals Willy in zijn voorwoord aankondigt zullen er later nog tochten
uitgewerkt worden ter vervanging van de Kriek & Mattentochten.
Zodra alles geregeld is, verschijnt de volledige info op de website
www.marktrotters.be, evenals op ‘Wandelblog’ van Wandelsport
Vlaanderen.
Raymond

Een uitstekende reden om lid te zijn van de
wandelclub.
Als lid van de wandelclub ben je via de federatie altijd verzekerd voor
ongevallen, ook als je individueel wandelt, bijvoorbeeld op een wandeling
die je zelf hebt samengesteld met gebruik van wandelknooppunten of een
gps-app. Voor de prijs van je lidmaatschap ben je dus een jaar lang
verzekerd. Als je dan nog je lidgeld terugbetaald krijgt via de mutualiteit,
ben je dus gratis verzekerd.
Vergeet ook niet dat de clubs vaste kosten moeten blijven dragen, zonder
dat daar inkomsten tegenover staan. Gelukkig zijn er trouwe sponsors die
ons blijven steunen ondanks de soms moeilijke situatie waarin sommigen
zich bevinden door de covid-maatregelen.
Toch blijven de meeste verenigingen inspanningen leveren om de
wandelaars mogelijkheden te bieden om hun regio te bewandelen.
Redenen genoeg om ze moreel te steunen.
We merken ook heel wat belangstelling voor onze website en de
Facebookpagina.
Wellicht
van
mensen
op
zoek
naar
wandelmogelijkheden. Redenen voor ons dan weer om door te gaan.
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Voor als er eens niet kan gewandeld worden:
Taalles Brussels
Inschrijvingsformulier voor de aanwerving van politieagenten stad Brussel
Aa noem ………………………………………..
Aa veunoem ……………………………………
Aa baánoem ……………………………………
Aa pa zane noem ………………………………
Aa schuunmeike heu noem ……………………
Seks: pei / mei / de twie (*)
Kindere: bei a waef …………………., oep en ander ……………………….
De plak van aan velo ……………………………
Wa kleur eie ga ……………………………….
Hooveul koete van de parti eie ga ? ……………………………
Moat van a kol …………… van a slasche …………………
Veu a kepi (er zaen mo allien klaen moete in stock)
Wé es den derde keunink van de belge ?
- Blave Louis - Daene van Loeke - Polle gazon (*)
Keu ga schraeve ? Ja of nei (*)
Keu ga leize ? Ja of nei (*)
Keu ga telle ? Ja of nei (*)
Tod hooveul ? ……… (100 es genoeg)
Hooveul es 10 en 1 ? eulf, twie of vaaf (*)
Keu ga frans spreike ? …………..(la langue de Voltaire en de mademoiselle Spaak)
Ligde ga tusse de loekes …mé a vraa, mé en ander ? (*)
Keu ga mé ne moto raeie ? ……..
(das important want wemme veul motos en doe teire er mo draa raeie)
Wa en ploog moede ga emme ?
Snags -------------- ba de Susse
Smerges ----------- in de Fer à Cheval
Allien sondags --- in den Terminus (*)
Hoo rap zeie ga krimineilstrontzat ?
Twie potches - Fles geneivel - Nen bak trappist (*)
Past a bakkes oep alle gloeze ? ja of neie (*)
De papeere binnesteure veu goenstagmerget, en mé en betche chance zeie ga in de
neuve kader
Mé a hage puut tiekene
……………………….
(*) Pas op, ge mut oeitkrabbe wa ni goot es

(Ons bezorgd door een medelid, die niet bij de politie is.)
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Voor je agenda:

Indien nog niet
gebeurd:
Van 30 januari tot
14 februari 2021
Regelmatig

Lidgeld 2021 overschrijven.
Permanente wandeltocht in Sint-Pieters-Kapelle
Website raadplegen voor nieuwe activiteiten.

Wat regel je met wie?
Aangifte ongeval; formulieren mutualiteit;
lidkaarten; wandelboekjes.
Financiële verrichtingen; afgeven
waardebonnen.
Gegevensstickers voor inschrijfkaarten
(Wallonië)
Clubkledij
Trotterke en Website
Bijhouden trofeeën
Organisatie Eindejaarstochten

Patrick
Bea
Jean-Marie
Marielou
Raymond
Etienne

Volgende bestuursvergadering: te plannen
Bank: BE10 0011 1523 8504 (BIC GEBABEBB) – ‘De Marktrotters Herne’
BTW-nummer BE 0876 086 083 –
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel.
GSM ‘De Marktrotters Herne’: 0484/96.49.50
Website: www.marktrotters.be
Volgend clubblad: april 2021
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