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Beste lezer,
Ik wil, om te beginnen, een woordje van Dank
richten aan onze vrienden Marktrotters die in het
voorjaar meerdere keren, boven of beneden de
taalgrens, op één of andere wandeling aanwezig
waren. Want ook bij ons mag iedereen wandelen
waar hij/zij wil. Bedankt om onze clubkleuren te
tonen op andere organisaties. Want hierin schuilt
gedeeltelijk het succes van onze eigen organisaties.
"Leven en laten leven" zegt het spreekwoord en
daar zit niets anders dan waarheid in. Onze Anciens weten dat wel,...
En dan richt ik mij ook naar degenen die er nog niet toe kwamen om de
wandelschoenen aan te binden, maar die we steevast gaan ontmoeten in de
zomerperiode.
Ook een woordje van "ondersteuning" aan hen die om één of andere ziekte
of ingreep een tijdje aan de kant moesten blijven.
Maar voor jullie allen wil ik toch een tipje van de sluier lichten en vertellen
dat er een mooi kadootje zit aan te komen. Maar daarvoor moeten jullie dit
Trotterke verder uitpluizen en op zoek gaan naar een nieuwe trend die zich
aankondigt en waar wij als bestuur ook gebruik van willen maken. Zeker
doen!!! Tot in SPL?
Ondertussen hebben Benny en Maggi niet stilgezeten, samen met de
groepswandeling van mei hebben zij ook de organisatie van de
Urbanustochten in mekaar gestoken. Met Dank aan beiden!
Op zondag 15 juli 2018 is Tollembeek de "Place to be"!
Helper of wandelaar, daar word jij verwacht!
In september zit er ook nog een tweede groepswandeling aan te komen.
De computerfreaks onder jullie hebben deze wandeling waarschijnlijk al
gevonden op onze website, onder "Activiteiten" en dan doorklikken naar
"Jaarprogramma". Maar jullie lezen hierover meer verderop in dit clubblad.
Ik wens iedereen een mooie zomer en een deugddoend verlof,
en nog heel veel wandelplezier !
Uw Voorzitter,
Willy
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Een dag aan de kust is en blijft een must !
“ Bluvn goan “ “ Oender us “ “ Goat goan joa ? ”
(een greepje uit het West-Vloamse dialect)
Het was weeral een tijdje geleden doch op zaterdag 23 juni ll. trokken De
Marktrotters Herne, ondanks meer hindernissen dan ons lief, met een mooi gevulde
bus - en bij uitzondering op de algemene regel - met maar liefst 62 leden (32,48%
van het actuele ledenaantal) richting West-Vlaanderen … meer bepaald naar de
Kust.
De 3de busuitstap van ’t jaar zette ons af op de Paardenvisserstocht van WTC
Nieuwpoort. De inrichtende club zag zich, wegens werkzaamheden aan de
gebruikelijke startplaats, genoodzaakt deze te verleggen van Oostduinkerke naar
badplaatsje Sint-Idesbald een dorp in Koksijde, gelegen aan de Vlaamse Westkust
(Koksijde - Oostduinkerke - Nieuwpoort). Toch werd er voor gezorgd dat éénieder
al wandelend, met uitzondering van de rolstoelers op 5,5 en 7 km - jammer maar
helaas -, van de randanimatie in Oostduinkerke startend om 11 uur kon genieten.
Het was er o.a. volop en met volle teugen letterlijk en figuurlijk proeven van de
gezellige folklore en randanimatie van de garnaalfeesten, door de Orde genoemd
naar het charmante werelderfgoed van de paardenvissers !
Andere trekpleisters op de uitgezette parkoersen waren de Duingebieden met heel
wat mulle zand, de Zeedijk, de Doornpanne, het Hennecartbos en de Hoge Blekker.
De startplaats luisterde naar de naam Kerkepanne, bij wellicht heel wat kustgangers
een begrip. De afstanden varieerden van 5,5 al over 7 en 14 naar 22 & 32 km. Met
deze tocht werden ook “de Vrienden der Blinden” gesteund.
Er was ook overduidelijk een invasie van collega-wandelaars uit Wallonië te noteren.
Inderdaad niet minder dan 12 (bus)delegaties afkomstig uit Waremme, Brainel’Alleud, La Reid, Brugelette, Fraire, Montignies-sur-Sambre, Clermont sur Berwinne,
Herve, Malmédy, Beyne-Heusay, Namur en Welkenraedt kleurden mee deze
organisatie. Maar De Marktrotters Herne bleven overeind in al dit Waalse geweld en
behaalden finaal een zeer fraaie 3de plaats. Leo & Nicole dreven onze aanwezigheid
op van 62 naar 64 Marktrotters. De veroverde 2 flessen wijn werden in de wacht
gesleept door Annie Van Der Perre en Michel De Slagmeulder. Santé !
We are Marktrotters, We are Belgium was dan ook meer dan ooit aan de orde op
deze bevoorrechte en gezellige wandelzaterdag aan ’t zeetje.
Iedereen tevreden, iedereen voldaan vooraleer wij … uiteindelijk naar huis konden
gaan !

Jean-Marie
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WIJ ZIJN ONZE SPONSORS HEEL ERG DANKBAAR.
De voorbije weken hebben we aan onze talrijke sponsors terug de vraag
gesteld of ze hun publiciteit, welke trimestrieel verschijnt in ons clubblad of
die te raadplegen is via onze website, of ze deze wilden hernieuwen.
Op een paar uitzonderingen na ( vooral door stopzetting van hun bedrijf )
kunnen we ook dit jaar terug beroep doen op heel wat mensen die ons op
deze manier steunen, meer zelfs er kwamen niet minder dan 9 nieuwe
sympathisanten bij.
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.
Patrick
Voor je agenda:
Zaterdag 17 november 2018 om 12.30 u

Ledenfeest
Locatie: Zalen De Egelantier Herne
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Groepswandeling Tollembeek
In de aankondiging van de groepswandeling in het vorige Trotterke had ik
aan iedereen gevraagd de zon mee te brengen. En of de zon er was ! Het
was weerom puffen geblazen !
Van de 48 inschrijvingen bleven er uiteindelijk 40 moedige Marktrotters
over die de warmte durfden te trotseren. Iedereen kreeg een flesje water
voor onderweg.
Eerst werd er een groepsfoto aan het standbeeld van Urbanus genomen.

Met deze groepswandeling was het de bedoeling iedereen het nieuwe ,
onlangs opengestelde, Markepad te laten ontdekken.
We vertrokken met 12 wandelaars voor de 5,3 km meteen langsheen het
mooie Markepad. Het gras stond tamelijk hoog. Gelukkig hadden de
mensen van Pro Natura toch hier en daar een beetje gemaaid.
Indianenpadsgewijs wandelden we door het groen. Toch bleef het oppassen
voor de hoge netels en zag je soms de armen de lucht ingaan, net zoals bij
een Mexican wave. Aan de Boesmolenstraat verlieten we het Markepad en
keerden langs de Lorengstraat, Dronkaartstraat, Groenstraat en
Processiestraat
terug
naar
de
startplaats.
13

14

15

16

De andere 28 Marktrotters kozen voor de 9 km. Zij gingen eerst tot aan de
Modrielaan om zo het traject langs de Mark te bewandelen tot aan de
Ijzeren Plank te Herne. Ook zij keerden via de Lorengstraat en volgende
naar de startzaal terug.
Door de felle hitte was iedereen blij het eindpunt te bereiken. De gratis
aangeboden frisdranken en bieren werden achteraf flink geapprecieerd. Het
voelde aan als een engeltje die over de tong p….. . Iedereen werd ook nog
eens verwend met 2 gebakjes.
Nadat de meesten wat waren bekomen van de ergste warmte, en het
wandelzweet wat was opgedroogd, zetten we de hersenen nog eens in het
zweet met een quiz. Heel geboeid werd er naar de vragen die we stelden
geluisterd en naarstig werden de antwoordbladen ingevuld. Je kon al eens
een gokje wagen doordat er meerkeuzevragen tussen zaten.
De 3 winnaars ontvingen elk een fles Cesarbier als trofee. Het brons was
voor Raymond Michiels, het zilver voor Berthe Van Isveldt en het goud
voor Pauline Nerinckx.
En wat onthouden we van deze quiz?
- Dat een schaamstukje geen pikant toneel of vijgenblad is maar het
laatste stukje dat overblijft, vb van een taart, en wat dikwijls niemand
meer durft te nemen.
- Dat “Google” ontstaan is als spelfout: oorspronkelijke naam zou
“Googol” zijn geworden (= 1 met 100 nullen er achter)
- Dat ons brein het woordje “of” moeilijk kan verwerken in een tekst.
- Dat je bij een wiskundige bewerking best eerst haakjes zet vooraleer
de oplossing te zoeken.
- Dat “&” een ampersand genoemd wordt.
- Dat de “Schaal van Scoville” niks met luchtvervuiling of stoelgang te
maken heeft, maar dat hiermee de heetheid (pikante) van pepers
gemeten wordt. En dat er heel “hete” pepers bestaan.
- Dat Bois de Gymnastique (Turnhout) en Jardins de Sable
(Zandhoven) Vlaamse gemeenten zijn.
- Dat een “Argentijn” niet bij de “Poppenstoet” van Louis Neefs
hoort.
- Dat “tong” ook een lichaamsdeel en zowel vis als vlees is.
- Dat “Munt” zowel een keukenkruid als geldstuk is.
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- Dat 53 het eerste priemgetal boven de 50 is.
- Dat 7-10-2017 en 8-10-2018 speciale datums zijn.
- Dat kippenvel ook horripilatie of spasmodermie genoemd wordt. En
dat we dit fenomeen niet zelf in de hand hebben.
- Dat een vingerknip een snelheid heeft van 45 km/uur
- Dat een “Labradoodle” een lief hondje is.
- Dat de maan rond de zon draait in 365 dagen.
- Dat “wit” de figuurlijke kleur van een huismerk is.
- Dat het “reservewiel” het traagst draait als een auto een bocht inrijdt.
- Dat de “zon” een ster is die je overdag kan zien.
- Dat een “raam” een eeuwenoud middel is om door muren te kijken.
- Dat de winnaars van het regelmatigheidscriterium 2017 samen 28950
punten gesprokkeld hadden
- En als laatste: Dat iedereen toch tevreden was over de wandeling en
van de quiz heeft genoten!
Maggi en Benny

Wandelen in Wallonië
Leden Marktrotters - en dat zijn er altijd wat - die in Wallonië wandelen
n.a.v federale organisaties (m.a.w. FFBMP tochten , Adeps wandelingen
buiten beschouwing) worden vriendelijk verzocht op het eind van hun
wandeling altijd de afgestempelde controlekaart aan de “permanence” voor
te leggen.
Dit beïnvloedt somwijlen bepaalde klassementen zoals bv. het “ACHOklassement” op basis van inschrijving- en ingediende en afgestempelde
controlekaarten .
Soms in tegenstrijdigheid met de gewoontes in Vlaanderen is het in
Wallonië onontbeerlijk dat beide “talons” - inschrijving en controle voorzien zijn van uw persoonlijke gegevens en keuze van afstand.
Kleefetiketten kunnen altijd bij een bestuurslid (liefst Jean-Marie)
aangevraagd worden.
Met een welgemeende dank u wel.
Het bestuur
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Een merkwaardig plekje, niet eens zo ver van huis…
De wandelclub met de merkwaardige naam ‘Winterkoninkje( (Roitelet) laat
een van haar wandeltochten starten van uit Ladeuze, een deelgemeente van
Chièvres. De 20 km brengt ons naar omliggende dorpjes waar we nog nooit
van hebben gehoord. Na een zevental km belanden we in het bos van
Stambruges, een woud van 575 ha. We bevinden ons in een deelgemeente
van Beloeil en midden in het bos ontdekken we een merkwaardig
fenomeen. Een bordje vestigt onze aandacht op ‘La Fontaine Bouillante’.
Vanaf een bruggetje kijken we neer op een wateroppervlak dat borrelt als
kokend water. Echter: het water kookt niet, want het is amper een paar
graden warmer dan het reeds aanwezige beekwater. Blijkt dat zich op de
bodem een bron bevindt, waarvan het water door een scheur in de
ondergrond opgestuwd wordt. Daarbij wordt het door een laag zand
geperst en door scheurtjes en spleetjes dringt lucht mee in de waterstroom.
Hierdoor ontstaan talrijke bubbels die meteen naar de oppervlakte stijgen.
Het water lijkt inderdaad te koken, al heeft het verschijnsel niets met de
temperatuur te maken.
Rond zo een fenomeen circuleert natuurlijk een legende. In het kasteel van
Beloeil huisde de familie de Ligne en een van de prinsen was een fervente
rokkenjager. Het verhaal gaat dat een mooie jonge dame op terugweg van
een ontmoeting met deze galante heer met haar karos in de bron
terechtkwan en met koets en koetsier in het drijfzand verdween. Dat zou
gebeurd zijn op Goede Vrijdag en er wordt verteld dat als het op Goede
Vrijdag onweert om middernacht, een wiel van de koets zou te zien zijn aan
de oppervlakte van de kokende bron. Tja, aangezien het op Goede Vrijdag
om middernacht maar zelden onweert, moet het ons niet verwonderen dat
nog maar weinig mensen dat wiel hebben gezien.
Oorsprong van het verhaal zou het ongeluk zijn dat een boer, al of niet
boven zijn theewater, overkwam toen hij met paard en kar in de bron
sukkelde en verdronk. Dat is natuurlijk een minder romantisch en
geheimzinnig verhaal dan het eerste.
Raymond
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Urbanustochten 2018
Met de zomervakantie in aantocht komen de Urbanustochten in het vizier.
Dit jaar gaan deze door op zondag 15 juli 2018, met als start- en
aankomstplaats het Ontmoetingscentrum Willem Tell te Tollembeek. Er
zijn 2 rustposten voorzien, namelijk:
het St-Catharina –College Bergstraat te Galmaarden en de Parochiezaal,
Beverstraat, te Viane , met hun respectievelijke rustpostverantwoordelijke
koppels “Greet & Danny” en “Paul & Theresia”.
Er hebben al heel wat leden toegezegd om te komen helpen, doch we
komen nog handen te kort.
Langs deze weg willen we nog een laatste keer oproepen tot medewerking .
DUS, mocht je nog iemand kennen die deze dag niets te doen heeft EN
die van wanten weet, aarzel niet EN vertel het ons meteen EN… breng
hem/haar zeker mee!
Wij zullen hem/haar wel aan het werk zetten.
Gedeeld werk maakt licht werk!
Alvast een welgemeende dank aan ALLE medewerkers !
Tot met de Urbanustochten!
Maggi en Benny
Tel. Benny: 0474/59.35.64 – Mail: bennyluchtens@telenet.be
Medewerkers opgelet! Laat jullie kaart ‘Trouwe Medewerker’ handtekenen
door de rustpostverantwoordelijke.
Kaart vol of nog geen kaart? Geef een seintje aan Bea:
(bea.devogel@skynet.be / 0473/58.23.95). Zij bezorgt je een nieuwe kaart.
Hierna volgt een lijst van medewerkers zoals die op 26 juni bekend was.
Staat je naam er niet bij en wens je mee te werken? Geef dan een seintje aan
Benny (zie hierboven). Voor klaarzetten zalen nemen de
rustpostverantwoordelijken nog contact met jullie op. Voor de startzaal
staat dit op de lijst aangeduid. De uitpijlers kregen reeds alle info van
Benny.
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Naam
Willy De Kegel
Marina Laner
Leo Lodefier
Nicole Winderickx
Paul Leemans
Tresia Clerens
Alfons Brichau
Marina Baut
Victor De Slagmeulder
Jeanne Elsocht
Jacqueline Schols
Frans Borremans
Michel De Slagmeulder
Frans Longin
Yvette Springael
Antoine Michiels
Anne-Marie Duquene
Fernand Mansart
Christiane Cauchie
Phil Michiels
Liliane Bockstaele
Godelieve Mignon
Willy Van Bellinghen
Berthe Van Isveldt
Danny Vanzeebroeck
Greet Vanginderdeuren

Klaarzetten Uit & Parkeer- Zaal
zaal Afpijlen wachter Zondag
Viane
Viane
Viane
Viane
x
Viane
x
Viane
Viane
Viane
Viane
Viane
Viane
Viane

x
x
x

Lucien Clement
Pauline Nerinckx
Arlette De Vogel
Michel De Bock

x
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Galmaarden
Galmaarden
Galmaarden
Galmaarden
Galmaarden
Galmaarden
Galmaarden
Galmaarden
Galmaarden
Galmaarden
Galmaarden
Galmaarden
Galmaarden
Galmaarden
Start
Start
Start
Start
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Naam
Chris Vanderoost
Freija Luchtens
Willy De Slagmeulder
Marielou Laus
Luc De Wolf
Jimmy Goossens
Anne-Marie De Muyter
Etienne Hemerijckx
Godelieve Faut
Patrick Janssens
Nicole Defrère
Willy Jeuris
Christiane Van Israel
Benny Luchtens
Maggi De Wolf
Raymond Michiels
Bea De Vogel
Luc Coppens
Jean-Marie Paduart
Willy Tresignie
Elianne De Dorpel
Peggy Van Bos
Jean-Paul Van Bellinghen
Greta Wellemans
Arlette De Vogel
Sonia Janquart
Annie Borremans
Louis Vanderleenen
Mignon Arthur
Adelin Denayer
Luc Malaise
Adelin Vanderstichelen

Klaarzetten Uit & Parkeer- Zaal
zaal Afpijlen wachter Zondag
Start
Start
x
Start
x
Start
x
Start
x
Start
x
Start
x
Start
x
Start
x
Start
x
Start
x
x
x
Start
Start
x
x
Start
x
Start
x
x
Start
x
Start
x
Start
x
x
x
Start
x
x
Start
Start
Start
x
x
Start
x
Start
Start
Start
Start
Start
x
x
x
x
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Mee met de bus?
Wanneer:

Zondag 19/08/2018

Naar:

Macon

Organisator:

Les Marcheurs d'Imbrechies en Thièrache

Wandeltocht:

Marche des vallées de la Thiérache

Startplaats:

Salle Communale
Route de Bailièvre 3
6591 Macon

Afstanden:

5– 10 – 14 – 21 – 30

Opstapplaatsen:

Denderwindeke (kerk) : 07.15 u.
Herne, Hernekouter : 07.30 u.

Prijskaartje:

De wandeling :

€ 10.00 per persoon, reservering ten laatste op 5
augustus 2018 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 (Macon) en de opstapplaats.
Aantal plaatsen is beperkt tot 60.
parcours langs veel bossen, landelijk en langs de
landschappen van de Thiérache, de Oise en de
l’Eau Blanche.
Paul
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! ! !

UITNODIGING

! ! !

Verkenningstocht 29 september 2018
Om ALLE LEDEN* de mogelijkheid te bieden om een deel van de
parkoersen van de volgende Eindejaarstochten te verkennen, organiseren
wij op zaterdag 29 september 2018 een groepswandeling in Ninove.
Wij vertrekken samen, om 14u30, aan "buurthuis de Pallieter" in Outer,
Smid Lambrechtstraat 102, de startzaal van de Eindejaarstocht 2017.
Wij volgen het traject van de 10 km van de Eindejaarstocht 2018 met hier
en daar uiteraard een "doorsteek".
Er zullen twee verschillende afstanden kunnen bewandeld worden, namelijk
de 5 Km en 8,5 Km, iedereen natuurlijk van harte welkom!
Napraten doen wij in buurthuis "De Pallieter" bij een hapje en een drankje.
Wij vragen jullie om ons een seintje te geven indien jullie willen
meestappen. En dit ten laatste op woensdag 19 september 2018, om ons de
mogelijkheid te bieden de bestellingen en aankopen te doen.
Per e-mail is het makkelijk om na te lezen: willy.jeuris@gmail.com
Telefonisch kan uiteraard ook: 02 396 05 25 of gsm 0474 43 05 95
Wij willen vooral jullie naam weten en welke afstand jullie gaan stappen.
Wij rekenen op uw aanwezigheid!
Vergeet vooral de stapschoenen en het wandelboekje niet, want ook deze
tocht is 20 punten waard! Men zegge het voort...
Groetjes,
Willy
* Niet-leden zijn ook welkom, indien zij nà deze wandeling hun aansluiting
bij "De Marktrotters" in orde brengen. In geval van niet-aansluiting wordt
er een bijdrage in de kosten gevraagd = 10.00 €
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Wandelweekend 2018

Hierbij nog enkele praktische zaken aangaande het wandelweekend van
01 en 02 september 2018 naar Zeeland. Uiteindelijk zullen we met 35
Marktrotters deelnemen aan het weekend.
Opstapplaatsen zijn er in Denderwindeke (7u15) en aan de Hernekouter
(7u30).
Op zaterdag trekken we naar Terneuzen. Je wandelt hier in en rond de
havenstad Terneuzen, langs de Otheense Kreek, over de zeedijk langs
de Westerschelde, door de oude binnenstad van Terneuzen en het
mooie Zeeuws-Vlaamse polderlandschap met zijn natuurgebieden.
Logeren doen we in het Van der Valk Hotel in Goes.
Op zondag gaat het dan richting Groede. Een wandeling op het
platteland rondom Schoondijke, over verharde en onverharde wegen,
langs boomgaarden en kreken, over dijken. Waar stilte nog heel gewoon
is. Op elke rustpost is er iets gratis te bezichtigen.
Maak maar stilaan jullie wandelschoenen proper en hopelijk zijn de
weergoden ons gunstig gezind zodat we er een fijne uitstap kunnen van
maken.
Paul
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Gratis deelnemen aan een wandeling?
Dit jaar bestaat ‘Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw’ 35 jaar. ‘Wandelclub De
Marktrotters Herne’ wil haar burenclub feliciteren met hun feestjaar en
tegelijk haar eigen leden eens uitzonderlijk verwennen.
Als bestuur van De Marktrotters hebben we namelijk met onze collega’s
van Sint-Pieters-Leeuw afgesproken dat wij het inschrijvingsgeld voor hun
‘Steekbierentocht’ op 14 oktober 2018 voor onze leden ten laste van onze
clubkas zullen nemen. De waardebon daarvoor vind je verderop in dit
Trotterke. De bon geeft ook recht op een ticket voor een gewone
consumptie.BELANGRIJK: De bon kan door de organisatoren alleen
aanvaard worden als men de lidkaart 2018 van De Marktrotters
(Wandelsport Vlaanderen) voorlegt. (Zij moeten immers kunnen
controleren of de vermelde perso(o)n(en) op de bon inderdaad lid is/zijn
van Wandelclub De Marktrotters Herne.) Als op de bon meerdere personen
vermeld zijn, moet van al die mensen de lidkaart voorgelegd worden.
De bon is uitsluitend geldig voor de vermelde wandeltocht. Terugbetaling
achteraf is ook niet mogelijk.
Aan de leden van Wandelclub De Marktrotters Herne vzw

Privacy-verklaring
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Wandelclub De
Marktrotters Herne vzw, Liezebeekwijk 52 te Herne voor ledenbeheer
en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als
gevolg van uw inschrijving en voor direct-marketing (onder andere:
toezending van het ledenblad en/of E-mailberichten om u op de hoogte
te houden van onze activiteiten) op basis van ons gerechtvaardigd
belang om sport aan te bieden.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op directmarketing, volstaat het ons dat mee te delen op
raymond.ict@marktrotters.be of via gewone brief. Via dat mailadres
kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze
verbeteren of laten wissen, of vragen ze over te dragen. Een meer
uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van
persoonsgegevens vindt u op www.marktrotters.be .
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Wandelclub De Marktrotters Herne vzw
Liezebeekwijk 52, 1540 Herne

Deelnamebon Wandeltocht
Geldig voor gratis inschrijving en een gewone consumptie op
de ‘Streekbierentocht’
(14 oktober 2018) ingericht door Wandelclub Sint-PietersLeeuw vzw (4028)
Het inschrijvingsgeld en een gewone consumptie van volgende
leden van Wandelclub De Marktrotters Herne vzw wordt door
hun club betaald.
Naam
Voornaam
Lidnummer

WSVL/
WSVL/
WSVL/
WSVL/
Deze bon is enkel geldig op voorleggen van de clublidkaart(en)
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Voor je agenda:

Je aanmelden als medewerker voor de

Meteen

URBANUSTOCHTEN

13/07/2018

Bewegwijzeren parcours UT

14/07/2018

Klaarzetten zalen UT

15/07/2018

URBANUSTOCHTEN

16/07/2018

Weghalen bewegwijzering UT

05/08/2018

Inschrijven en betalen busreis Macon (laatste dag)

19/08/2018

Busreis naar Macon

01 + 02/09/18

Wandelweekend

19/09/2018

Laatste dag inschrijving groepswandeling Outer

29/09/2018

Groepswandeling: verkenning parcours Eindejaarstochten

13/10/2018

Bon uitknippen voor gratis wandeling op 14/10/2018

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
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Volgend clubblad:oktober 2018
Volgende bestuursvergadering: augustus 2018 (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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