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UTOPIE
Of tegenwoordig ook wel "de onmogelijke
werkelijkheid" genoemd.
Maar stel nu eens dat ik aan onze leden, jullie dus, vraag
of het mogelijk is dat we op onze volgende drie tochten
(21/7/19
Urbanustochten
15/12/19
Eindejaarstochten
8/03/2020
Krieken
Mattentochten) een aanwezigheidsgraad van 75% halen?
Met andere woorden: aan alle leden-Marktrotters vragen om deel te nemen
of mee te werken aan de volgende drie eigen tochten?
Wij zijn op 1 juli 2019 met 208 leden. En 75% daarvan zou betekenen
dat we op 9 maart volgend jaar vaststellen dat er op deze
bovengenoemde tochten gemiddeld 156 Marktrotters oftewel 3 x 156
maakt 468 leden-Marktrotters hebben deelgenomen aan deze tochten,
ofwel als medewerker ofwel als wandelaar.
Want zeg nu zelf, wij kunnen toch niet van de leden van andere clubs
verlangen dat ze bij ons komen wandelen als de helft van onze eigen
leden zich niet kunnen vrijmaken om deel te nemen aan onze eigen
organisaties of om eens mee te helpen op één of meerdere tochten.
Dan wil ik hier tussendoor de leden bedanken die zich telkenmale wel
opnieuw inzetten om de opgedaagde wandelaars op hun wenken te
bedienen. DANKUWEL !!!
En laten we toch even naar het verleden kijken: de voorbije drie tochten
(UT 2018 - ET 2018 - KMT 2019) haalden respectievelijk
103 + 109 +108 Marktrotters (medewerkers en wandelaars samen) of
een resultaat van 320 deelnemers over drie tochten,
wat neerkomt op +/- 53%.
Wat vinden jullie van zo'n resultaat?
Juist ! Ja, dat vinden wij ook.
Maar ik ben ervan overtuigd dat een echte Marktrotter zo'n resultaat zal
willen rechtzetten. En daar rekenen wij uiteraard op.
Indien we dan in maart 2020 vaststellen dat we inderdaad de Utopische
grens van 75% gehaald hebben, was dit dan Utopie?
Of was dit dan een challenge van...
Aan iedereen een welverdiend en deugddoend verlof gewenst!
Gewoonweg Willy
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WIJ ZIJN ONZE SPONSORS HEEL ERG DANKBAAR.
Na onze jaarlijkse " sponsorronde " van de voorbije weken hebben we
terug vastgesteld dat nogal wat mensen opnieuw zijn ingegaan op onze
vraag naar ondersteuning. We vroegen hun of ze hun publiciteit, welke
trimestrieel verschijnt in ons clubblad of die te raadplegen is via onze
website, wilden hernieuwen. En alhoewel er, door diverse
omstandigheden, een 5-tal niet -hernieuwers zijn, stellen we met veel
plezier vast dat er toch ook 5 nieuwkomers zijn.
Wellicht onnodig te zeggen dat dit een welgekomen meevallertje is na de
door slechte weersomstandigheden sterk tegenvallende Kriek En
Mattentochten.
Als bestuur willen we al deze mensen dan ook oprecht danken voor hun
medewerking en financiële steun, want zonder hen zou het uitbrengen
van een clubblad en het aanmaken van folders immers een zéér dure
zaak zijn.
Beste leden mogen we jullie dan ook beleefd vragen deze mensen niet te
vergeten bij de dagdagelijkse aankopen, één of andere investering of hen
gewoon een bezoek te brengen en hen dankbaar te zijn voor hun steun
aan onze wandelclub.
Dankzij onze sponsors zijn wij als bestuur in de mogelijkheid om
allerhande belangrijke informatie door te spelen, dit zonder de clubkas al
teveel geweld aan te doen.

Hartelijk dank beste sponsors.

Uitermate belangrijk bericht:
Na de " knaleditie " van vorig jaar zal ons ledenfeest terug doorgaan in
de feestzalen van De Egelantier te Herne.
Datum om nu reeds te noteren:

Zaterdag 23 november 2019 om 12u30.
Patrick
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Groepswandeling Park te Edingen 04-05-2019
Stipt om 14u00 stonden 44 Marktrotters vertrekkensklaar op de parking
van de Nautisport voor een groepswandeling doorheen het mooie park
van Edingen. We vertrokken via het Ponton naar de stallen , de
Slavenpoort (hoofdingang) en de kapeltoren. Kronkelende parkwegeltjes
brachten ons langsheen de vijver en mooie tuinen, de Mont Parnasse,
een artificiele heuvel , met standbeeld van de Wolvin , die Romulus en
Remus aan het zogen was. Daarna gingen we richting het Paviljoen der
Zeven Sterren. Van hieruit stapten we via de Dolfijnenwaterbak naar het
kasteel , welk in opdracht van baron F. Empain werd gebouwd.
Op de trappen aan de achterkant van het kasteel werd even halt
gehouden om een groepsfoto te nemen. Hierna werd de groep
opgesplitst in twee. De wandelaars die gekozen hadden voor de korte
afstand 4,7 km keerden vanaf hier terug naar de startplaats. Degenen die
gekozen hadden voor de lange afstand 7,5 km maakten nog een ommetje
via het golfterrein om zo terug te keren naar de parkeerplaats.
Voor sommige Marktrotters was dit de eerste maal dat ze in het park van
Edingen wandelden. Velen waren dan ook aangenaam verrast door de
schoonheid van dit park en dit gelegen op relatief korte afstand van de
thuisbasis.
Nadien werden de Marktrotters verwacht in het Dominicanessenklooster
voor een gezellig samenzijn. Iedereen kon er genieten van een hapje en
een drankje, gratis aangeboden door het bestuur.
Eveneens werd er , zoals vorig jaar, weer een quiz gespeeld. Alhoewel
deelnemen belangrijker is dan winnen , wil ik nogmaals langs deze weg
de laureaten van de quiz feliciteren, nl: Arlette Vercammen, Raymond
Michiels en Greta Wellemans.
Dit is wat we opstaken van de quiz:
- Dat een triljoen 18 nullen telt
- Dat er 12 i.p.v. 4 postzegels van 3 cent in een dozijn zitten
- Dat de dooier van een ei geel is en niet wit
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- Dat als je tijdens een loopwedstrijd de tweede voorbij loopt, jij zelf
de tweede loper bent en dat het onmogelijk is de laatste loper in te
halen
- Dat de hoogste berg altijd de Mount Everest is geweest, ook nog
voor hij werd ontdekt
- Dat Sandra Tietepessers een van de oudste beroepen ter wereld
uitoefent, nl: stripteasedanseres
- Dat senioren in Japan 15% korting op hun begrafeniskosten
cadeau krijgen als ze hun rijbewijs inleveren
- Dat de “kip” en niet de “ ooievaar “de meest voorkomende vogel
ter wereld is
- Dat “komma” cryptisch ook “een leesteken om je moeder te
roepen” kan zijn
- Dat in de jaren 50-60 op zondag tussen 9 u en 17u alle rijvakken
van de snelweg E40 richting kust in één richting werden opengezet
om files te vermijden
- Dat de Belgische Driekleur al bijna 2 eeuwen lang ongrondwettig
wappert, maar niemand ooit het initiatief of moeite nam om dit
recht te zetten
- Dat cupido soms in een droedel verstopt zit
- Dat een verhaaltje over een trein je compleet op het verkeerde
spoor kan zetten.
Maggi

Foutje!
In onze vorige editie meldden wij al dat de startplaats voor de
Eindejaarstochten wordt verplaatst naar de HH. Hartenschool,
Onderwijslaan, 4, 9400 Ninove. Dat was correct.
De rustpost, echter, zal niet gevestigd worden in Trefcentrum De
Linde in Meerbeke, zoals eerder vermeld, maar wel in de Stedelijke
Basisschool, Edingsestenweg 344, 9400 Denderwindeke.
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Naar de ‘burcht op de beboste heuvel’…
Op 21 april 2019 stapte een groep Marktrotters op de bus van Reizen
Muylaert naar de bekendste fruitstreek van België: Haspengouw. We
starten in de gemeente waarvan de naam afgeleid is van de kunstmatig
verhoogde heuvel waarop eind 10e eeuw een burcht werd gebouwd:
Borgloon. Na de gebruikelijke koffie om wakker te worden en de de al
even gebruikelijke ‘inspectie van de sanitaire inrichtingen’ gaat de stroom
Marktrotters op weg. De Loonse Tsjaffeleers hebben hier de parcours
uitgewerkt.
We kiezen voor de 20 km-tocht. Al snel verlaten we de dorpskern en
komen al terecht tussen de bloeiende fruitplantages. Een prachtig zicht,
al zijn de bloesems zo stilaan aan het einde van hun bloei. In een berm
ligt een bloemenkrans ter nagedachtenis aan een clublid van de
organiserende club, die hier in 2005 overleed.
Tussen de bloesems door krijgen we geregeld zicht op de kerktorens van
de omliggende dorpen. Men heeft ook een stuk ouderwetse boomgaard
van hoogstamfruit als een soort museum bewaard. We denken terug aan
onze lang vervlogen jeugd, toen er nog vrijwel geen laagstamteelt was en
we genoodzaakt waren om in de boom te klimmen als we van boer
Wannes zijn kersen wilden snoepen. De ladder haalde de ‘gierigaard’
altijd binnen om het ons niet te gemakkelijk te maken.
In een open landschap verderop wacht een kunstzinnige verrassing:
aanvankelijk lijkt het ons een grote grillige lijn, maar wanneer we het van
uit de juiste hoek bekijken, vormt de constructie het woord ‘twijfelgrens’.
Het is een werk van kunstenaar Fred Eerdekens.
De weg leidt ons de burchtheuvel op. De burcht is gesloopt, maar
daaronder heeft men resten gevonden van Romeinse aanwezigheid.
Reden voor het Limburgse provinciebestuur om kunstenaar Hans
Lemmen aan het werk te zetten. Hij ontwierp stenen zit- en ligbanken in
de vorm van Romeinse villa’s, waarbij elk element verwijst naar een
andere villa uit de omgeving. Romeinse wegen hebben een belangrijke
rol gespeeld in de streek waar voorheen de Oud-Belgische
Eburonenstam verbleef. Die stamleden waren vast stoere kerels die van
geen kleintje vervaard waren, en die een tegenstander zonder veel
mededogen met een knots de schedel insloegen. Maar toen de
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gedisciplineerde, goed georganiseerde Romeinse legioenen kwamen
aangemarcheerd met een gesofisticeerd wapenarsenaal, was de
overmacht toch te groot en moesten ze de duimen leggen. Asterix en
Obelix waren helaas geen stamleden van de Eburonen, anders was het
verhaal anders gelopen…
We laten het Romeinse verleden achter ons om een wandel- en fietspad
langsheen de Kleine Herk te volgen. Een wegwijzer naar ‘Abdij
Mariënlof Colen doet ons even het parcours verlaten en na een korte
klim staan we nabij die vroegere abdij. Maar onze aandacht gaat naar een
kunstwerk dat midden de weilanden staat: een grote, ronde houten
constructie waar je doorheen kunt wandelen. De spleten tussen de
opstaande planken die de zijwanden van de wandelgang vormen, creëren
een bijzonder effect, waardoor je het omliggende landschap telkens in
fracties te zien krijgt. Een werk van Aeneas Wilder, een Schotse
kunstenaar die vooral houtstructuren maakt.
In het laatste gedeelte lopen we over een aangenaam aardewegje,
omzoomd door struiken en bomen, zodat een weldoende schaduw
verkoeling brengt. Daarna echter volgt een klim over een betonstrookje
dat zich langzaam naar de top van een helling slingert door een open
landschap met mooie vergezichten.
We bereiken de bebouwde kom van Borgloon en passeren aan de
Stoomstroopfabriek. Deze fabriek was jarenlang gesloten, maar werd na
restauratie begin 2019 opnieuw opengesteld, nu als ‘belevingsmuseum’.
We vervoegen de andere Marktrotters in de aankomstzaal en genieten
van een verfrissende ‘frisdrank, alvorens op de bus naar Herne te
stappen. Tijd voor een dutje…
Raymond & Bea
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Aan ‘tafel’ met een Romein
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Naar ‘de eenzame eik op de heuvel’…
Ergens in de middeleeuwen zag een man op een heuvel tussen Zichem
en Diest een eenzame eik in de vorm van een kruis. Hij hing er een
Mariabeeldje aan vast waarna steeds meer mensen op deze hoogte
kwamen bidden. De legende wil dat een herdersknecht die het beeldje
probeerde mee te nemen aan de grond genageld bleef staan tot iemand
het beeldje terug aan de boom hing.
Er kwam een houten kapelletje dat later vervangen werd door een
grotere stenen kapel. In 1609 werd in opdracht van aartshertogen
Albrecht en Isabella de eerste steen gelegd van de huidige basiliek.
Ontwerper was bouwmeester Wenceslas Cobergher. Scherpenheuvel was
een feit.
Naar die plek brengt ons de groepuitstap van 9 juni 2019. De plaatselijke
wandelclub De Grashoppers ontvangt ons in de prachtige feestzaal Den
Egger. Voorwaar een luxelocatie waar veel organisatoren alleen maar
kunnen van dromen.
Omdat de 20 km in werkelijkheid maar 19,6 km zijn, kiezen we voor die
afstand. Een eerste traject leidt ons doorheen het centrum met de
basiliek als publiekstrekker bij uitstek. Jaarlijks komen hier duizenden
pelgrims om Maria te danken voor een bijzondere gebeurtenis, een
genezing, enz. of om hulp te vragen of steun te vinden in een moeilijke
situatie. Gelovig of niet, het blijft indrukwekkend hoe spiritualiteit en
religie soelaas kunnen brengen in moeilijke tijden.
We dalen af naar de omliggende velden om richting Zichem te stappen.
Toch even achterom kijken om een glimp op te vangen van de basiliek
die vanaf de hoogte de omgeving overschouwt.
Over veld- en voetwegen en stappen we door een weidse natuur met
velden waarop mais, aardappelen en graangewassen stilaan beginnen uit
te groeien.
Bij het naderen van Zichem komen we aan de Maagdentoren. In 1383
gaf de heer van Zichem, Reinier II van Schoonvorst opdracht tot het
bouwen van een donjon. Helaas, toen de toren na 10 jaren naarstig
bouwen voltooid was, werd Reinier beschuldigd van moord en
ontheven uit zijn functies, zodat hij al zijn bezittingen moest verkopen.
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Daardoor werd de prestigieuze toren nooit bewoond en kwam later in
verval. In de vijftiende eeuw kwamen de Spanjaarden hier op bezoek en
ze moordden de bevolking uit en verwoestten het dorp. Ook de
Maagdentoren werd zwaar beschadigd. Op een paar schuchtere pogingen
tot restauratie na, bleef de toren eeuwenlang staan verkommeren langs
de Demer. Dankzij de in 1995 gestichte vzw ‘Red de Maagdentoren’ kon
het bouwwerk deels worden hersteld en zijn instandhoudingswerken
uitgevoerd.
Na de rust in Centrum ‘De Hemmekes’ vervolgen we onze weg over een
natuurpad langs de oever van de Demer. We genieten volop van de
lentebloemen en planten en bereiken de Voortberg, een overblijfsel uit
de tijd dat de zee tot hier reikte en zandbanken vormde, waarvan deze
‘berg’ een resultaat is. Zeven miljoen jaren geleden was er hier dus een
strand!
Na een fikse klim komen we in open grasland met weelderige
bloementooi om daarna doorheen een bos richting Testelt te stappen
voor een rustpauze.
De terugweg naar Scherpenheuvel loopt vrijwel volledig door natuur
over aardewegjes en paadjes door bos en langs velden en weiden.
Deze wandeltocht is een aanrader voor wie graag volop in de natuur
stapt.
Bea & Raymond

28 en 29 september 2019
WANDELBEURS
Nekkerhal Mechelen
Gratis voor leden Wandelsport Vlaanderen.
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Laatste oproep medewerkers 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.
Wij zijn nog op zoek naar medewerkers. We komen nog helpende
handen te kort.
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 en smoskes
klaarmaken, koffie of thee 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
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WANDELEN IN WALLONIË (suite & fin)
Op pagina 19 van de juli 2018-editie van ons driemaandelijks tijdschrift “’t
Trotterke” had het bestuur het o.a. over het item “Wandelen in Wallonië” met
enige verduidelijking hoe het over de taalgrens, mbt de inschrijving en
afstempeling, allemaal in zijn werk gaat.
Om misschien voor bepaalde leden toch nog wat meer duiding te geven drukken
wij hierbij graag een type inschrijvingskaart af die uitsluitend uitgereikt wordt bij
FFBMP (& wellicht VGDS) wandelingen.
Deze prototype recto-verso inschrijfkaart vinden jullie wat verderop in deze editie.
Hierbij willen wij heel graag nogmaals - en voor zover nodig -, de praktische kant
ervan even toelichten :
1. deze kaart bestaat uit 2 delen : een groter inschrijfluik en een kleinere talon die
beiden hun belang (inschrijving, afstempeling, telling) hebben voor de
FFBMP-permanentie;
2. Op beide delen dient een zelfklever (etiketten aan te vragen bij Jean-Marie) met de
persoonlijke gegevens aangebracht te worden;
3. De gekozen wandelafstand wordt aan de inschrijftafel meestal door de “club
organisateur” gevraagd en ingevuld;
4. Het bovenste gedeelte (t.t.z. de controlekaart) neemt de wandelaar mee en dient op
elke rustpost afgestempeld en NA het beëindigen van de wandeling voorgelegd te
worden aan de FFBMP-permanentie teneinde aldus het wandelboekje te kunnen
aanvullen en afstempelen;
5. De talon met gepersonaliseerde etiket of handgeschreven gegevens wordt bij het
buitenkomen van de startlocatie door de deelnemer in de door de “club
organisateur” voorziene urne gedeponeerd;
6. Mogen wij beleefd aan alle Marktrotters die voet op Waalse bodem zetten om te
wandelen in FFBMP & VGDS organisaties, vragen om met deze gegevens rekening
te willen houden aub;
7. Alvast onze OPRECHTE DANK hiervoor !
Jean-Marie
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Mee met de bus?
Wanneer?
Naar?
Organisator :
Wandeltocht :
Startplaats :

Zaterdag 24 augustus
Philippine
De Trekvogels Boekhoute
Mosselfeestenwandeling
Voetbalkantine VV Philippine
Strandgaper 9
4553 CA Philippine
Afstanden :
4 – 8 – 12 – 18
Opstapplaatsen : Denderwindeke (kerk) : 07.15 u.
Herne, Hernekouter : 07.30 u.
Kesterbrugge : 07.45 u.
Ternat (hoek Assestwg/Statiestraat) : 8.00 u.
Prijskaartje :
€ 10.00 per persoon, reservering ten laatste op 10
augustus 2019 op rekening
BE10 0011 1523 8504
of met waardebon (af te geven aan een 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 (Philipinne) en de opstapplaats.
Aantal plaatsen is beperkt tot 60.
Wandeling :
Kennismaking met het centrum van Philippine.
Website
organisator:

http://trekvogelsboekhoute.be/organisaties/index.html

Paul
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Mee met de bus?
Wanneer?
Naar?
Organisator :
Wandeltocht :

Zondag 27 oktober
Amel (Luik)
Charlys Wanderclub Montenau
Internationale Wanderung Charly's Wanderclub
Montenau
Startplaats :
Schützenhalle Montenau
Am Bahnhof
4770 Amel
Afstanden :
4 – 7 – 12 – 20
Opstapplaatsen : Denderwindeke (kerk) : 07.15 u.
Herne, Hernekouter : 07.30 u.
Kesterbrugge : 07.45 u.
Ternat (hoek Assesteenweg/Statiestraat) : 8.00 u.
Prijskaartje :
€ 10.00 per persoon, reservering ten laatste op 13
oktober 2019 op rekening
BE10 0011 1523 8504
of met waardebon (af te geven aan een 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 (Amel) en de opstapplaats.
Wandeling :

Aantal plaatsen is beperkt tot 60.
Wandeling door de heerlijke natuur van Oostbelgië
in Montenau (Amel).
Paul
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GUNSTPRIJZEN
Marielou maakt plaats in haar winkelrekken.
Ze verkoopt stukken die nog in voorraad zijn aan gunstprijzen.
Niet alle maten zijn nog voorradig. Deze artikelen worden niet
meer bijbesteld. Wie eerst contact opneemt heeft de meeste kans…
Omschrijving

Prijs (Incl. BTW)

Fleece (korte of lange rits)

20.00

6.00

Bodywarmer

25.00

8.00

Trainingsvest

25.00

8.00

Trainingsbroek

15.00

5.00

Regenvest (koningsblauw)

25.00

8.00

Polo (groen met blauwe opdruk)

12.00

4.00

Polo (blauw met witte opdruk)

12.00

4.00

Singlet heren (wit)

10.00

3.00

Singlet dames (wit)

10.00

3.00

T-shirt met V-kraag (laatste stuks: XL - XXL)

6.00

2.00

Sweater (groen met blauwe opdruk)

15.00

5.00

Petje (koningsblauw (witte opdruk)

6.00

2.00

Bestellen? Bel Marielou: 02/356.21.13
of mail haar: marielou.laus@skynet.be
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Wandelweekend 2019
In het clubblad van april werd het wandelweekend van 7 en 8 september
aangekondigd. 34 Marktrotters hebben zich ingeschreven voor deze 2daagse en betaalden hun voorschot.
We willen jullie nu vragen om het saldo van € 65 te storten op
rekeningnummer BE10 0011 1523 8504 van De Marktrotters Herne
uiterlijk tegen 25.07.2019.
Overnachten doen we in het Velotel in Brugge.
Het hotel ligt aan de rand van de historische binnenstad van Brugge. Het
hotel is vooral bekend bij fietsers en wielertoeristen. In het stijlvolle
restaurant kan men genieten van Belgische en Internationale gerechten.
Er is eveneens een lounge bar.
De kamers zijn modern ingericht met warme kleuren en houten vloeren.
Nu nog wat praktische informatie.
Opstapplaatsen zijn er in Denderwindeke (7u15) en aan de Hernekouter
(7u30).
Op zaterdag gaat het richting Westouter. De parkoersen zijn
onvergetelijke zwerftochten door het Vlaamse en Franse Heuvelland.
Naargelang de afstand toeneemt, stijgt ook de moeilijkheidsgraad met als
hoogtepunt 50 km.
Op zondag trekken we naar Wenduine. Hier lopen de drie parcours door
of langs strand, dijk, bos, duin, polders, concessie en Wenduine-centrum.
Per gewandelde dag kunnen 20 punten ingebracht worden voor het
regelmatigheidscriterium.
Breng alvast jullie goed humeur en blijkbaar ook stevige wandelschoenen
mee. Indien het weer ook wat meezit wordt dit waarschijnlijk weer een
heerlijke ervaring.
Paul
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Voor je agenda:

Meteen
Meteen
19/07/2019
20/07/2019
21/07/2019
22/07/2019
25/07/2019
10/08/2019
24/08/2019
13/10/2019
27/10/2019
7 en 8/09/2019
28 en 29/09/2019

Je aanmelden als medewerker voor de
URBANUSTOCHTEN
Profiteren van de gunstprijzen in onze clubwinkel
Bewegwijzeren parcours Urbanustochten
Klaarzetten zalen voor Urbanustochten
URBANUSTOCHTEN
Weghalen bewegwijzering Urbanustochten
Storting saldo deelname Wandelweekend
Inschrijven en betalen busuitstap Philippine
Busuitstap naar Philippine
Inschrijven en betalen busuitstap Amel
Busuitstap naar Amel
Wandelweekend
Wandelbeurs: Neckerhal Mechelen

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

Patrick
Bea
Jean-Marie
Marielou
Raymond
Etienne

Volgende bestuursvergadering: augustus 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
Volgend clubblad: oktober 2019

45

