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Vorig Trotterken zag het levenslicht met een voorwoord zonder verhaal, heel 
begrijpelijk neergeschreven door een ontgoochelde ex-voorzitter. Het 
Trotterken welke je nu in handen krijgt is er een met een verhaal met twee 
gezichten, weliswaar niet van de hand van een nieuwe voorzitter. Het licht 
van de voorbije editie brandt nog steeds en het bestuur doet er echt alles aan 
om het in leven te houden. Dankzij de steun van heel wat bereidwillige 
handen is de voorbije KMT uitgegroeid tot een succes, het weer gaf  de eerste 
tekenen van een nieuwe lente, de wandelaars tekenden present en waren vol 
lof  over de parcoursen. Tot hier het blijde gezicht. 
Om dit levenslicht aan te houden en zo mogelijk nog wat aan te wakkeren is 
er echter nog meer lucht nodig. Zonder lucht geen vuur en eens gedoofd 
enkel nog wat rook, verbrande geuren en geen uitstralend licht meer. 
Er valt heel wat te doen om een organisatie naar behoren te laten verlopen. 
Ter gelegenheid van onze laatste inrichtingen hebben wij moeten vaststellen 
dat het aantal helpende handen gestaag vermindert. Hopelijk is dit een 
tijdelijke terugval en mogen wij in de toekomst een grotere bereidheid tot 
meewerken ervaren. 
Zonder helpers geen wandeling en zonder organisaties gaat onze geliefde 
hobby verloren !!! 
 

 
Een nog steeds positief  denkend, doch bezorgd bestuurder. 

Etienne 
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Voor onze eerste busreis van ‘t jaar gaan we naar het zeetje met 64 stappers. 

Het was koud en een somber, miezerig weer,  maar het werd wel droger bij 

het naderen van de kust. Onze bestemming ‘Duin en Zee’ is een openlucht-

centrum voor kinderen en scholen of verenigingen zoals een stapclub. Het 

waren zeer ruime zalen, wat wel aangenaam was, en na een koffie en onze 

gratis wafel gegeten en gedronken te hebben konden we op stap. Eerst een 

houten pad en een klein stukje duin en boven was er een eerste splitsing voor 

elke afstand. Op de dijk met de wind tegen was het een belevenis op zich. In 

de duinen ten Noorden van Oostende staat een indrukwekkend fort met een 

bewogen geschiedenis. De beruchte Generaal Napoleon liet het bouwen in 

1810 ter verdediging tegen aanvallen uit het westen. In 1814 bij zijn ver-

banning werd de laatste steen gelegd. Het fort is omgeven door vele bunkers. 

Tijdens de eerste wereldoorlog deed het dienst voor de Duitse officieren, het 

heeft wel een bewogen geschiedenis. Het fort is omringd door een brede  
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gracht waar een naakte beeldengroep staat op de kaart met hun hoofd maar 

nu allen zonder hoofd dat noemen ze de Army of angels. Na 2000 is het fort 

Napoleon begonnen aan een nieuw leven als museum en monument. Na een 

kort bezoek ging onze wandeling verder langs de haven en de vismijn en het 

houten stelsel waar tussen de schepen worden hersteld. Zo kwamen we met 

de hevige wind in rug terug in de zaal. Na dat we ons wat versterkt hadden, 

vertrokken Michel en ik terug, langs de zelfde duin naar de splitsing maar nu 

naar rechts en hadden we de wind in de rug. Maar door de wind is het zand 

droger geworden en stoof het veel meer op,  wat niet gezellig was. Op het 

strand en in zee merkten we enkele windsurfers op, het ideale weer zeker 

voor deze watersporters. Na de split-sing met de andere afstanden gingen het 

verder met veel polders en veel huizen waar niet veel te zien is. Oostende is 

de Koningin van de badsteden, doch daar hebben we niets van gemerkt; wel 

in de verte de hoge kerktorens. Om 16 uur reden we huiswaarts en de trofee, 

een lekkere fles wijn, werd gewonnen door Greta. Proficiat! En voor iedereen 

tot ziens of tot een volgende busreis. 

Willy en Marielou 
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Als tochtverantwoordelijke van de 33ste editie van onze "Kriek & Mattentochten" wil 

ik hierna heel graag wat commentaren kwijt aangaande deze organisatie op zondag 13 

maart ll. 

Eerst en vooral waren de gunstige weergoden ook op de afspraak wat de toestroom 

van deelnemers zeer zeker heeft beïnvloedt. Met 2.680 wandelaars werd deze editie 

afgesloten. Vijf clubs met name : Ranstuilen Ranst (73), Wandelend Paal (65), WNZB 

Knokke-Heist (56), Wandelclub Halewijn (49) en Les Bott'in d'Esneux (30) deden de 

verplaatsing met de bus. Zij werden hiervoor op passende wijze bedankt en beloond.  

Procentueel uitgedrukt daagden 60% (1.588) federatieleden wsvl, 36% (975) 

individuelen en 4% federatieleden ffbmp op. Alle medewerkers en wandelaars 

samengeteld behaalden wij een zeer verdienstelijke 2de plaats met 131 Marktrotters ... 

terwijl er blijkbaar ook nog leden op wandel gingen in Rupelmonde (6), Middelkerke 

(2) en Michelbeke (2). Verslagen en fotomateriaal van deze editie zijn terug te vinden 

op www.beneluxwandelen.be, www.wandelsportvlaanderen.be (wandelgazette) en 

www.marktrotters.be 

Hoe de dagindeling voor een parkoersverantwoordelijke er kan uit zien : 5.30 u nadar 

parking personeel plaatsen aan sporthal, 5.45 u afspraak met de BVV bij de bakker, 

6.15 u parkeerwachter, 9.30 u opvang bussen, 11 u parkoerscontrole en splitsingsbord 

correctie (te doemme toch ... !), 12.30 u hulp inschrijving, 16 u proclamatie, 18 u 

opruimwerken die om 19.45 u zittend stranden op het beschikbare gestelde rollend 

materiaal van Luc De W. Door de dag heen zag ik ook leden jongleren met appelen en 

Suzy wafels, de file aan de ticketstand soms aangroeien, ijverige dames geurende 

pensen en worsten braden, voeding en dranken à gogo aanbieden, kiekjes (allée foto's) 

maken in de zaal en onderweg, de inschrijving en afstempeling verzorgen, ehbo 

toedienen en ongevallenaangiften invullen, afruimen in de zaal (o.a. door youngsters 

Silke en Kiano - zou de toekomst dan toch al ietsjes verzekerd worden ?), de afwas, de 

bereiding van broodjes, het up-to-date houden van de bevoorrading, de computerinput 

van inschrijfkaarten, SORRY als ik een bepaalde taak ben vergeten, dit alles in de 

ruime startzaal met 630 aangebrachte zitplaatsen en dan ook nog 3 rustposten - waar ik  
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jammer genoeg nooit geraakt ben "mea culpa" hiervoor - onderweg aankleden met een 

kopie-paste formule van al wat hierboven omschreven wordt weliswaar op kleinere 

schaal doch evenzeer onontbeerlijk !!! Al deze ingrediënten vraagt wat van het 

menselijk lichaam en de onbaatzuchtige inzet van allen. Daarom ... 

 

 

 

 

Jean-Marie 

 

Veel volk in de velden rond Herne… 

 

VELE  MERCIEKES 

AAN  ALLE 

MEDEWERKERS ! 
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Domien Camiel De Rop werd geboren op 7 april 1860 in het dorpje Moorsel 

(nu deelgemeente van Aalst). De naam zegt u waarschijnlijk niets, maar wie al 

eens in de regio Opwijk-Aalst wandelt krijgt vroeg of laat wel ergens een 

afbeelding te zien van een enigszins louche figuur, met een pet scheef op het 

hoofd en een wat dichtgeknepen linkeroog. Een stevige snor maakt het beeld 

compleet. In de streek kennen 

ze hem beter als ‘Pee Klak’, 

want Domien had een stevige 

reputatie in zijn leefomgeving.  

Zijn vader overleed op vrij jonge 

leeftijd en liet een kroostrijk 

gezin na. Tot zijn elfde 

levensjaar liep Pee school en 

moest dan stilaan in zijn eigen 

levensonderhoud voorzien. Hij 

werd uiteindelijk leurder en 

schuimde met zijn hondenkar de 

streek af om worsten en haring 

te verkopen. Daarnaast dreef 

Pee ook een handeltje in 

geneeskrachtige kruiden en 

zalven die hij en zijn moeder zelf 

fabriceerden. Hoewel leurders 

de reputatie hadden de waarheid wel eens geweld aan te doen, slaagde Pee er 

blijkbaar in om goedgelovige mensen te overtuigen van de kwaliteiten van 

zijn producten. Hij durfde zich ook wel eens ‘genezer’ te noemen!  

Het gezin woonde in een kleine lemen woning, van de straat gescheiden door 

een gracht en Pee is blijkbaar meermaals naast het brugje naar de voordeur 

beland toen hij flink boven zijn theewater thuiskwam. 
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Na de dood van zijn moeder verhuisde hij en kwam er van zijn leurhandel 

niet veel meer terecht. Hij geraakte diep in de armoede en buren moesten Pee 

bijstaan om te voorkomen dat hij door ontbering omkwam. 

Toch herpakte Pee zich een beetje en ging als seizoenarbeider in Frankrijk 

werken. 

Tot ieders verwondering had Pee een lief gevonden, een ongehuwde moeder 

uit Outer (Ninove) en hij trouwde met haar op 8 juli 1921. Het gezinsleven 

bleek echter niet aan Pee besteed, want al gauw verdween Clementina 

Colpaert terug uit het dorpsleven en dat van Domien. 

Pee leefde verder alleen in zijn armoedige huisje en werd meer en meer een 

zielige figuur. Vaak zocht hij troost in de drank en soms gebeurde het dat hij 

niet eens zijn woning bereikte en onderweg langs de straatkant lag te slapen. 

Zo is Pee op de ochtend van 30 april 1929 dood aangetroffen in de omgeving 

van zijn huisje. 

Een figuur die feilloos past in ‘De Kapellekesbaan’ of ‘Priester Daens’ van 

schrijver Louis-Paul Boon, ook een Aalstenaar (Erembodegem). 

Wandelclub De Denderklokjes uit Lebbeke organiseren jaarlijks in februari een Pee-

Klaktocht.  

Raymond 

 

Tijdens het samenstellen van dit clubblad bereikt ons het verschrikkelijke 

nieuws van de barbaarse aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in de 

Brusselse metro. 

Wij bieden onze deelneming aan de nabestaanden van de slachtoffers en 

wensen de gewonden een volledig en spoedig herstel. Felicitaties aan alle 

hulpdiensten, politie en leger.  
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Thuillies bevindt zich ten zuiden van de Samber, nabij Thuin. Wij waren 

benieuwd naar het landschap en vreesden, gezien de titel, nogal bergop 

bergaf. Maar dat viel enorm mee: qua landschap deed het denken aan ons 

Pajottenland. 

Via Soignies en de west-ring rond Charleroi waren we er op een uurtje. 

Parkeren gebeurde langs de straat en de ontvangstzaal was een ouder 

patronaatsgebouw. Maar omzeggens alle aanduidingen waren er in twee of 

drie talen: men verwachtte dus relatief veel Vlamingen en inderdaad hebben 

we nogal wat taalgenoten gekruist. 

Het was mooi en droog weer maar op de hoger gelegen gedeelten blies er een 

scherpe Noordenwind. Het eerste gedeelte naar Biesme liep op een mooi 

aangelegd en vlak wandel- en fietspad met aanduiding RAVeL 109/2. Dit 

prikkelde onze nieuwsgierigheid en ja RAVeL betekent “Réseau autonome de 

voies lentes”, een trage-wegen-netwerk in Wallonië. Men vertelde ons dat 

deze weg de vroegere spoorverbinding tussen Beaumont en Chimay volgt, 

opgedoekt kort na de 2e wereldoorlog. 

De bewijzering was heel goed: op haast elke plastieken pijl stonden de 

afstanden met stift opgetekend zodat men steeds wist of men al dan niet op 

de goede weg zat! Modder kon ontweken worden en er was slechts één steile 

klim. 

De rustpost in Biesme was nogal primitief in een schooltje. Rond 12.30 was 

er geen broodje of iets eetbaars meer te verkrijgen en dat viel een beetje 

tegen. Maar voor het overige waren we aangenaam verrast en hebben er van 

genoten. 

Wie meer wil weten over RAVeL kan terecht op de webruimte : 

http://ravel.wallonie.be/opencms/opencms/fr/plus/ 

Alex 
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Uiteindelijk schreven zich 30 mensen in voor deze 3-daagse uitstap naar 
Zeeland wat dus wil zeggen dat, wat betreft deelnameprijs, voorstel 1 uit het 
clubblad van januari 2016 van toepassing is. 
Aangezien iedereen een ( al of niet gelegenheids? ) partner wist te vinden 
werden er 15 dubbelkamers geboekt op basis van half pension en dus aan de 
prijs van € 350,00 p/p. Als bewijs van inschrijving werd reeds door eenieder 
een voorschot van € 100,00 betaald, rest dus nog een saldo van € 250,00 p/p 
over te schrijven op rek. nr. BE10 0011 1523 8504 van De Marktrotters 
Herne vzw met als mededeling saldo WU 2016 en niet vergeten vermelding 
van de opstapplaats ( Denderwindeke of Hernekouter ) dit alles graag ten 
laatste op 30-04-2016. 
Reisleider Bart heeft intussen niet stilgezeten en bezorgde ons het            
programma dag per dag. 
Dag 1: vrijdag 16 sept 2016 
Vanuit de gekozen opstapplaatsen rijden  we via Gent naar Terneuzen waar 
we de tunnel onder de Westerschelde nemen. 
We stoppen kort even in Yerseke, een kleine havenplaats aan de 
Oosterschelde; maar wél het centrum van de mossel- en oesterkwekerijen. 
Daardoor begrijpen we beter waarom er schuiven in de stormvloedkering 
ingebouwd werden. 
We vervolgen onze verkenning via de indrukwekkende Zeelandbrug naar de 
monumentenstad Zierikzee, ooit een belangrijk handelscentrum. Hier 
worden we uitgenodigd voor een gezellige stadswandeling, langs de Oude 
Haven, de stadspoorten, de monumentale handelshuizen, de “dikke toren”… 
De sfeervolle straatjes en de gezellige terrasjes bieden een schitterend kader 
om volop van Zeeland te genieten. Hier nemen we ook het vrij middagmaal. 
Als het weer én de tijd het toelaat maken we nog een kleine rondrit via de 
Grevelingendam naar Middelharnis en de Brouwersdam. Zo maken we ook 
kennis met het eiland Overflakkee, van waaruit we een blik kunnen werpen 
op de grote Rotterdamse haven. Nu wordt het tijd om ons hotel in Burg-
Haamstede, dicht bij de kust, op te zoeken. 
Dag 2: zat 17 sept 2016 
Voor zij die het willen, verkennen we, na het ontbijt, kort onze verblijfplaats. 
Vanuit het hotel gaat het dan naar Veere, een charmant, dromerig stadje op  
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Walcheren. Ooit een van de machtigste handelsplaatsen in Zeeland. Ook hier 
verkennen we het plaatsje al wandelend. Natuurlijk is er ook tijd om te 
genieten van de charme van het  stadje.  
Middelburg, de hoofdstad van Zeeland mag niet ontbreken in onze 
verkenning. Alleen reeds het indrukwekkende marktplein met zijn gotisch 
stadhuis is een must. “Lange Jan” de vroegere abdijtoren, bepaalt mee de 
skyline van Middelburg. Immers, na Amsterdam was Middelburg in de 17e 
eeuw de belangrijkste VOC-stad én dat zullen we ontdekken al wandelend. 
De stad kent echter ook de geneugten van de 21e eeuw; vandaar dat we hier 
het middagmaal plannen. 
In de namiddag bezoeken we Neeltje Jans, het vroegere werkeiland van de 
Oosterscheldekering. Hier maken we uitvoerig kennis met de Deltawerken 
naar aanleiding van de februaristorm in 1953, zo bepalend voor Zeeland. 
Natuurlijk mag een boottocht niet ontbreken om de Oosterschelde én het 
natuurlandschap te verkennen. 
Via de stormvloedkering zijn we weer vlug bij ons hotel voor avondmaal en 
overnachting. 
Dag 3: zo 18 sept2016 
Na het ontbijt en het pakken van de koffers vertrekken we huiswaarts. Maar 
we ronden ons bezoek aan Zeeland wat verrassend af. We bezoeken nog 
Goes, met zijn vele marktpleinen en oude kades. Daarmee zijn we 
ondertussen wat vertrouwd geraakt. De nostalgische reis met de stoomtrein 
brengt ons terug in onze kindertijd. Tijd voor het vrij middagmaal. 
De “Zak” van Zuid-Beveland is bekend voor zijn “bloemdijken”. In de 
namiddag plannen we nog een bezoek aan Erica’s kijktuinen in ’s 
Gravenpolder. Voor elke tuinliefhebber om duimen en vingers van af te 
likken. Maar elk van ons kan genieten van een verzorgde en gevarieerde tuin. 
Zo wordt het tijd om huiswaarts te keren van een niet verre bestemming, met 
toch een uitgesproken vakantiegevoel. Nu maar duimen dat ook de zon ons 
helpt dat vakantiegevoel ten volle vorm te geven.  
Tot hier het basisprogramma waar hier of daar zeker nog een extraatje kan 
ingevoegd worden naargelang noodzaak en/of tijd. 
In het clubblad van juli zullen de juiste vertrekuren en de laatste afspraken 
opgenomen worden. 
                    Patrick 
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Wanneer? Zondag 15 mei 2016 
Naar? La Reid (Theux) 
Organisator: Les Lursons de La Reid 
Wandeltocht: Marche des Lursons 
Startplaats: Internat Institut Provincial 

Rue Haftay 738,  4910  La Reid 
Afstanden: 4 – 7 – 12 – 20 km 
Opstapplaatsen: Denderwindeke (kerk): 07.15 u. 

Herne, Hernekouter: 07.30 u. 
Kesterbrugge: 07.45 u. 
Ternat (hoek Assesteenweg/Statiestraat): 08.00 u. 

Prijskaartje: € 10,00 per persoon; reservering en betaling ten 
laatste op 04 mei 2016 op rekening BE10 0011 1523 
8504 of met waardebon (af te geven aan een 
bestuurslid, bij voorkeur de penningmeester). 
BELANGRIJK: vermeld op de overschrijving of op 
de bon de bestemming (La Reid) en de 
opstapplaats. 
Aantal plaatsen beperkt tot 60. 

 

De wandeling: Heuvelachtige parcoursen door bossen en velden in de 

omgeving van La Reid.  

La Reid: deelgemeente van Theux tussen Verviers en Spa (provincie Luik). 

Op het grondgebied van Theux vinden we meerdere bezienswaardigheden, 

maar wat bij de meesten onder ons een belletje doet rinkelen is de ruïne van 

het kasteel van Franchimont. In 1468 was er nogal wat onrust in de streek, 

omdat Lodewijk van Bourbon, gesteund door Filips de Goede, benoemd was 

tot prins-bisschop van Luik. Er braken onlusten uit en de prins-bisschop ging 

op de vlucht. Hij werd echter in Tongeren gevat en terug naar Luik gebracht. 

Karel de Stoute, hertog van Boergondië, trok daarop de stad in en versloeg de 

Luikse strijders bij Lantin. Zeshonderd mannen uit Franchimont probeerden 

om in de nacht van 27 op 28 oktober 1468 de Boergondiërs in hun kamp te 

overvallen. Zij slaagden echter niet in hun wanhoopspoging en sneuvelden  
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alle zeshonderd. Het verhaal van de 600 Franchimontezen kregen we vast 

allemaal tijdens de geschiedenislessen ingelepeld. 

► Afzegging deelname na afsluiting inschrijfperiode wordt niet terugbetaald of overgeboekt 
naar een volgende busuitstap! Zie ’t Trotterke, datum: oktober 2010, jaargang 23/2010, 
artikel: Busreizen: terugbetalingen vanaf 1/1/2011 ◄ 

 

► Clubkledij nodig uit de Trottershop? Bestel bij Marie-Lou op het 
nummer 02/356.21.13 of per E-mail: marielou.laus@skynet.be Zij brengt de 
op voorhand bestelde kledij mee! ◄ 

 

► De Marktrotters houden van een propere bus! Breng bij regenweer 
reserveschoeisel mee! ◄ 

 

Zoals in het clubblad van januari 2016 vermeld, moeten wij enigszins snoeien in het 
takenpakket van de bestuursleden. Daarom wordt er (voorlopig?) geen alternatieve activiteit 
meer voorzien tijdens de busuitstappen.  
 

Heet van de naald!  

Tijdens de bestuursvergadering van vrijdag 25 maart 2016 werden 4 

nieuwe leden opgenomen in de vzw. In de eerstvolgende algemene 

vergadering worden zij officieel als bestuursleden aangesteld: Paul 

Leemans, Theresia Clerens, Benny Luchtens en Maggi De Wolf. 

Wij zijn bijzonder verheugd deze nieuwe bestuursleden te mogen 

verwelkomen. Dit geeft ons bestuur een flinke stoot zuurstof om in de 

toekomst weer meer activiteiten te ontplooien. 

Intussen hebben Paul en Theresia hun eerste taak als 

rustpostverantwoordelijken opgenomen en fungeerden Maggi en Benny 

als vervangers voor de rustpostverantwoordelijken Danny en Greet die 

voor de KMT niet beschikbaar waren. Ook Toon Michiels en Anne-Marie 

Duquene waren (weer) als rustpostverantwoordelijken op post. 

  

mailto:marielou.laus@skynet.be
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Goed om weten… 

Inschrijving voor een busuitstap of andere activiteit, ingericht door de 

club, moet gebeuren door overschrijving van de overeenkomstige 

som op de bankrekening van de club (BE10 0011 1523 8504) ten 

laatste op de vooraf bepaalde datum. Bij annulering na die datum kan 

geen terugbetaling meer gebeuren, omdat de club dan reeds de nodige 

reservaties en betalingen heeft verricht. 

Voor weekenduitsap en buitenlandreis zijn de voorwaarden van de 

reisorganisator van toepassing. We raden daarvoor aan een 

annuleringsverzekering af te sluiten. 
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op zondag 17 juli 2016 : wat weten wij actueel 
 

Dat we hieromtrent momenteel nog niet zo veel kwijt kunnen aan praktische bruikbare 
informatie is wellicht iet of wat normaal. De jaarlijkse tijdspanne tussen KMT en UT is 
niet bijster groot. 

Waar we voor 99% wel zicht op hebben zijn de rustposten en afstanden die er voorbij 
komen. Graag geven wij deze hierna even mee : 

   4 km :  geen rustpost 

   6 km :  1 rustpost in Gemeentelijk Recreatiecentrum Vollezele 

 10 km :  1 rustpost in Gemeentelijk Recreatiecentrum Vollezele 

 15 km :  2 rustposten in Gemeentelijk Recreatiecentrum Vollezele &  
    Parochiaal Centrum Herne 

 22 km :  3 rustposten in Gemeentelijk Recreatiecentrum Vollezele,   
   Parochiaal Centrum Herne & Art Valley Sint-Pieters Kapelle 

 32 km :  4 rustposten in Gemeentelijk Recreatiecentrum Vollezele, Parochiaal  

   Centrum Herne & Art Valley Sint-Pieters Kapelle (x2) 

Waar we nood aan hebben zijn o.a. 2 RPV's gezien de rustpost in Art Valley Sint-
Pieters Kapelle uitbesteed wordt aan de eigenaars aldaar. De start- en aankomstplaats 
bevinden zich traditioneel in Ontmoetingscentrum Willem Tell, Hernestraat 5 te 
Tollembeek. 

Waar we evenzeer nood aan hebben zijn beschikbare en bereidwillige leden o.a. 
voor volgende taken (uit- en afpijlen parkoersen op vrijdag en maandag, klaarzetten 
zalen op zaterdag, medewerking in start- en/of rustplaatsen op zondag, bevoorrading 
van de diverse locaties, opruiming en/of opkuis na het evenement op zondag). 

Uiteraard zullen jullie thans ontbrekende gegevens in de "juli editie" van 't Trotterke 
mogen lezen. 

Bijzonderheden aangaande deze editie zijn : gratis deelname voor jeugd tot 12 jaar, 
uitsluitend 4 km geschikt voor rolwagens, NMBS-station Tollembeek op 1400 meter 
van startzaal. Folders en affiches worden binnen de kortste keren klaargestoomd. 

 

tochtverantwoordelijke Jean-Marie 
bedankt bij voorbaat alle medewerkers ! 
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Wat regel je met wie? 
Aangifte ongeval; formulieren 

mutualiteit; lidkaarten; wandelboekjes. 
Patrick 

Financiële verrichtingen; afgeven 
waardebonnen 

Bea 

Gegevensstickers voor inschrijfkaarten Jean-Marie 

Clubkledij Marielou 

Trotterke en Website Raymond 

Bijhouden trofeeën Etienne 

 

  

Voor je agenda: 

Meteen 
Je aanmelden als medewerker voor de  

Urbanustochten 

30 april 2016 Betaling saldo deelname weekenduitstap 

4 mei 2016 Inschrijven en betalen voor busuitstap La Reid 

15 mei 2016 Busuitstap naar La Reid 

15 juli 2016 Uitpijlen parcours UT 

16 juli 2016 Klaarzetten zalen voor UT 

17 juli 2016 URBANUSTOCHTEN 

18 juli 2016 Afpijlen parcours UT 
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Wandelclub 

DE MARKTROTTERS HERNE vzw 
Dagelijks Bestuur: Patrick JANSSENS,  

  0496/26.73.38 
E-mail: janssenspat@telenet.be 

Voorzitter: Waarnemend per beurtrol bestuursleden 

Secretaris: Patrick JANSSENS, Zie ‘Dagelijks Bestuur’ 

Penningmeester: Bea DE VOGEL, 

 0473/582.395  
E-mail: bea.devogel@skynet.be 

Clubshop: Marie-Lou LAUS, 

 0472/57.25.89 
E-mail: marielou.laus@skynet.be 

Tochten-
verantwoordelijke: 
(+ Vestigingsadres vzw) 

Jean-Marie PADUART  

0472/63.42.08 
E-mail : jm.paduart@skynet.be 

Redactie clubblad: 
 
 
Beheer website: 

Raymond MICHIELS, 

0475/62.02.98 
E-mail: raymond.michiels@skynet.be 
            raymond.ict@marktrotters.be  

Bestuurslid Etienne HEMERIJCKX, 

0473/697.217  
E-mail: etienne.hemerijckx1@telenet.be 
Willy DE SLAGMEULDER 

0472/57.25.89 
 

Volgend clubblad: juli 2016 
Volgende bestuursvergadering: 13 mei 2016 

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 

 

mailto:janssenspat@telenet.be
mailto:raymond.michiels@skynet.be
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