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Pech! Ontevreden! Mislukt!
Wanneer jullie deze intro lezen, leven we al meer dan 15 weken met nooit
geziene maatregelen om het coronavirus te bestrijden.
Maar ondanks dit alles blijven we de regels opvolgen en mekaar steunen.
En volgens onze leiders zullen we hier alleen maar sterker uitkomen…
Iedereen die een beetje geïnteresseerd is in onze club weet dat wij ons
kandidaat gesteld hebben om "Vlaams Brabant Wandelt 2022" te
organiseren. Wel, de beslissing is gevallen op 18 februari 2020. Een
afvaardiging van onze bestuursploeg heeft de verplaatsing naar Rotselaar
gemaakt om te aanhoren dat wandelclub Halewijn Zoutleeuw deze
organisatie krijgt toegewezen, omdat Halewijn in 2022 vijftig jaar bestaat.
Proficiat aan deze club! En voor ons, pech...
De Kriek & Mattentochten van 8 maart ll. zijn, gezien allerlei
omstandigheden, de regenval van de voorafgaande dagen en weken, de
opmars van het coronavirus en de regenbuien op de dag zelf, niet echt een
tegenvaller geworden. Maar toch!
Wanneer je een prognose maakt van 1.500 deelnemers, toch een minimum
voor onze Kriek & Mattentochten! Dan verwacht je toch dat deze
prognose wordt gehaald. En als dat dan niet gebeurt?
Toch een beetje ontevredenheid...
Ik heb in mijn voorwoord "Utopie" van april 2019 een oproep gedaan om
zo veel als mogelijk Marktrotters - wandelaars naar onze eigen
wandelingen te krijgen. Ik heb vorig jaar 75 % vooropgesteld. 75 % van
onze leden, medewerkers en wandelaars samen, aanwezig op onze drie
tochten. Wij halen voor de drie voorbije wandelingen samen, UT 2019
(115) + ET 2019 (91) + KMT 2020 (110), samen 316 leden Marktrotters
of 50.64 %. Dat wil zeggen dat slechts één Marktrotter op twee op onze
eigen tochten aanwezig is??? Opzet mislukt! Dit stemt tot nadenken...
Maar toch nog een warme "dank u wel" aan diegenen die er wel waren.
En net zoals iedereen heeft moeten doen bij het coronavirus, zullen ook
wij met onze club de rangen moeten sluiten en, mekaar steunend, verder
trekken. Op naar de volgende uitdaging: De Eindejaarstochten in Ninove
op 20 december 2020. Maar eerst nog onze groepswandeling op zaterdag
5 september in Denderwindeke.
Tot later,
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Gewoonweg Willy
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Kriek & Mattentochten 2020
Het is al weken aan het regenen en de weiden en velden zijn omgeschapen
tot kleine meertjes. De wandelpaden zijn modderig. Het coronavirus is aan
zijn opmars bezig. Maar op zondag 8 maart 2020 zullen onze Kriek &
Mattentochten toch nog doorgaan...
In de week vooraf zijn er toch al enkele drogere perioden. De buien zijn
minder intens en de hoop wakkert aan...
Zondag 8 maart, 6u00, de eerste wandelaars arriveren op de parking aan
de sporthal. Een klein uurtje later zijn de mensen aan de inschrijving al
volop bezig om iedereen die zich aanbiedt via scanning in de computer te
steken en een inschrijvingskaart te bezorgen. Bovenop krijgt iedereen die
er passeert een appeltje voor de dorst toegestoken.
Nog een uur later, 8u00, zijn er al 261 wandelaars ingeschreven. De
parkeerplaatsen in de buurt van de sporthal zijn allemaal ingenomen en
onze parkeerwachters schuiven, via de stationsstraat, op richting station.
De verschillende ploegen van keuken en koude dranken zijn ondertussen
voltallig en trachten de eerste koffies, broodjes en andere dranken aan de
man te brengen. Voorlopig blijft het nog droog...
Rond 8u30 arriveren de twee bussen, een grote en een kleinere, met 70
wandelaars van wandelclub "Vier op een rij" uit Groot-Zedelgem.
Welkom! Een uurtje later verzamelen +/- 40 medewerkers van het bedrijf
Sano-rice uit Zottegem in de sporthal. Deze mensen krijgen van hun
oversten een kadootje in de vorm van "de inschrijving op onze
wandeltocht" om hen ook in het weekend te laten bewegen en de
groepsgeest te bevorderen...
Om 11u00 zijn we de grens van 1.000 wandelaars gepasseerd, 1.001 om
juist te zijn. Wij hebben nog vier uren te gaan. Zou het dan toch lukken
om onze prognose van 1.500 te halen? Maar het is ondertussen beginnen
te miezeren, licht regenen. En dan moeten we niet meer rekenen op
degenen die nog een namiddagwandeling willen maken. Nochtans krijgt
iedereen die een afstand heeft afgelegd, tegen voorlegging van zijn
inschrijvingsbewijs, nog een blikje chocomelk aangeboden.
Ondertussen zijn de eersten op de middellange afstanden
binnengewandeld. Schoenen, broeken en onderste ledematen bemodderd,
maar toch bemoedigende kritieken en blijken van medeleven. Dit is nu het
derde jaar op rij dat de weergoden ons in de steek laten...
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Hoe later op de dag hoe meer modder er de sporthal binnenstrompelt.
Na een spijtig ongeval, man doet val, op het traject tussen de
Processiestraat en het Oud Klooster, wordt betrokkene opgehaald en
worden de nodige documenten ingevuld.
Wij vernemen op maandag dat het slachtoffer "een complexe breuk aan
de enkel" heeft en wensen hem een spoedig herstel en een goede
revalidatie.
Om 13u00 staat de teller op 1.206 en de twee volgende uren passeren er
minder dan honderd wandelaars aan de inschrijving. Wij klokken af op
1.290 wandelaars. Samen met onze medewerkers komen we aan een totaal
van 1.365 deelnemers. Bedankt Allemaal !
Ik wil ook de vijfenzeventig medewerkers van harte danken om hun inzet
en doorzettingsvermogen.
Startzaal- zowel als rustpost medewerkers, wij hebben jullie hard nodig om
zulke organisaties te blijven in mekaar knutselen.
DANK U WEL ! ! !
Willy

Wij zijn onze sponsors héél 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. Ondanks de zeer speciale leefomstandigheden
en onzekere toekomst, een gevolg van Covid 19, blijven een groot aantal
getrouwen onze wandelclub steunen. We vroegen hun of ze hun
publiciteit, welke trimestrieel verschijnt in ons clubblad of die te
raadplegen is via onze website, wilden hernieuwen.
Wellicht onnodig te zeggen dat dit een welgekomen meevallertje is in deze
economisch onzekere tijden.
Als bestuur willen we al deze mensen dan ook oprecht danken voor hun
medewerking en financiële steun.
Beste leden mogen we jullie dan ook beleefd vragen deze mensen niet te
vergeten bij de dagdagelijkse aankopen, één of andere investering of hen
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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.

Openstaande functies
Eind maart, begin april 2020, hebben vier bestuursleden van de
Marktrotters, met onmiddellijke ingang, hun ontslag aangeboden. Zij
zijn niet alleen uit het bestuur gestapt, maar zij hebben ook te kennen
gegeven dat zij de functies die zij vervulden, niet meer wilden
uitoefenen.
Bijgevolg zijn wij nu op zoek naar Marktrotters, jullie dus, die bereid
zijn om ons een handje, neen het zal méér zijn dan één handje, te
helpen. De functies die moeten ingevuld worden vereisen uiteraard
iets méér dan wat wij van een doorsnee-medewerker vragen.
De verschillende functies zijn:
1. Tochtverantwoordelijke
2. Rustpost verantwoordelijke
3. Verantwoordelijke voor keuken in de startzaal
4. Verantwoordelijke bevoorrading
5. Verantwoordelijke voor bus- en weekenduitstappen
Het is de bedoeling dat jullie deze functie invullen met goedkeuring
van en in samenwerking met het bestuur.
Indien jij kandidaat bent voor één van deze functies, laat het ons
weten. Dan gaan we samen de inhoud van de functie die jou
aanbelangt bekijken en een opleiding uitstippelen.
Wij rekenen op jullie!
Groetjes,
Het Bestuur,
Wandelclub De Marktrotters Herne vzw
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URBANUSTOCHTEN 2020 : LIGHT VERSIE
De Coronapandemie heeft ons dagdagelijkse leven sinds maart ll. serieus
overhoop gehaald. Ondanks diverse versoepelingen ondertussen heeft onze
wandelfederatie Wandelsport Vlaanderen op basis van de voorschriften van de
nationale veiligheidsraad en onze regering beslist alle georganiseerde
wandelingen t/m 31 juli 2020 af te gelasten. Zo geschiedt dus ook met onze
“Urbanustochten” op zondag 19 juli 2020, voor iedereen onder ons wellicht
genoegzaam bekend.
Doch omdat wij niet bij de pakken willen blijven zitten en op basis van intussen
nieuwe bepalingen van WSVL bestaat wel de mogelijkheid om bijvoorbeeld
permanente bewegwijzerde omlopen uit te zetten en deze beschikbaar te stellen
voor elke wandelaar die er zin in heeft.
Zo zullen er door De Marktrotters uitgepijlde en totaal gescheiden parkoersen
van 6 (in werkelijkheid 5,8 km) & 10 (in werkelijkheid 10,5 km) van de UT2020
permanent kunnen bewandeld worden van 19 t/m 26 juli dit naar éénieders
vrije keuze en goesting.
Er zullen uiteraard geen inschrijving, geen afstempeling en geen rustposten te
bespeuren vallen. Alles geschiedt dus door de wandelaar zelf en dit op totaal
vrije basis. En vertel maar aan iedereen dat alle wandelaars (leden en niet-leden)
deze parkoersen vrij kunnen en mogen bewandelen en derhalve van harte
welkom zijn.
Gestart wordt er vanaf het standbeeld opgedragen aan de Vlaamse komiek als
stripfiguur op de ruime parkeerplaats, gelegen in de Hernestraat op +/- 100
meter van de kerk van Tollembeek.
Deze en andere informatie omtrent het reilen en zeilen binnen onze wandelclub
is ook terug te vinden op www.marktrotters.be.
Wij hopen aldus vooral voor onze leden een gelegenheid aan te reiken om ééns
zelf fragmentarisch de UT te bewandelen ipv als medewerker op te treden.
Men zegge het voort en alvast aan alle geïnteresseerden veel wandelplezier
toegewenst !
Jean-Marie
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! ! ! GEEN Cadeautochten ! ! !
Beste vrienden Marktrotters,
Ondanks de aankondiging in ’t Trotterke van januari 2020 hebben wij op
de bestuursvergadering van 19 juni 2020 beslist om de cadeautochten,
30/08 (Galmaarden) en 25/10 (Liedekerke) NIET te laten doorgaan.
Ten eerste, gezien deze onzekere coronatijden en de voorwaarden om te
organiseren die WSVL in haar protocol voorziet is het geen “cadeau” om
nu aan onze leden aan te bieden.
Ten tweede, weten wij op dit ogenblik niet of de wandelingen in
Galmaarden en Liedekerke mogen georganiseerd worden.
Ten derde, zal de wandeling in Galmaarden hoogstwaarschijnlijk worden
geannuleerd door de organiserende club.
Zorg goed voor een ander, maar zorg ook voor jezelf!

Busuitstappen van 9/09/2020 en 11/10/2020
afgelast.
Gelet op de coronamaatregelen en de adviezen
van Wandelsport Vlaanderen, die we elders in
dit boekje aanhalen, heeft het clubbestuur
besloten om de twee nog geplande busreizen
voor 2020 niet te laten doorgaan. De wandeling
in Eksel is trouwens al door de organisatoren
afgelast. Sommige mensen hebben nog een
tegoed van een inschrijving voor een eerder afgelaste uitstap. Om
verwarring op lange termijn te vermijden werd beslist deze mensen hun
inschrijfgeld terug te storten. Wie een waardebon heeft afgegeven krijgt
die eveneens terugbezorgd. (Lees meer over de waardebonnen elders in
dit blad). Zo vertrekken we volgend jaar met een schone lei.
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Wandelweekend 2021.
Het wandelweekend van 2 en 3 mei 2020 werd overgeboekt naar 1 en 2
mei 2021. (De ingeschreven deelnemers kregen individueel bericht en
worden op de hoogte gehouden van eventuele aanpassingen.)
We melden tijdig wanneer mensen die voor 2020 niet ingeschreven waren,
maar in 2021 alsnog willen deelnemen, kunnen inschrijven.

Ik heb een waardebon met een vervaldatum.
Wat nu?
Alle waardebonnen met een vervaldatum worden met 1 jaar verlengd.
Voorbeeld: een waardebon die vervalt op 31 december 2020 blijft geldig
tot 31 december 2021.

Regelmatigheidscriterium 2019-2020.
Gooi je invulformulier niet weg! We werken aan een berekeningsformule
waarbij rekening gehouden wordt met het aantal weken dat er geen
georganiseerde wandeltochten waren.
Als de organisaties hervatten kan je je deelnames alvast bijvoegen op je
telformulier.
Let wel! Alleen georganiseerde tochten van de federaties, zoals vermeld in
het reglement, tellen mee. Andere wandelingen komen niet in aanmerking.
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Clubwandeling op zaterdag 5 september 2020
om 14:00 uur te Denderwindeke.
Ter gelegenheid van het clubfeest 2019 werd het programma voor het jaar
2020 voorgesteld.
Het hoeft vast en zeker geen verdere toelichting(en) meer, de voorziene
clubactiviteiten werden grotendeels van de wandelkaart geveegd en de
toekomst is meer dan ooit onvoorspelbaar.
Er werd destijds een groepswandeling in het vooruitzicht gesteld met
vertrek te Vollezele gevolgd door een gezellig samenzijn met een een natje
en een droogje als afsluiter van een hopelijk fijne wandelnamiddag onder
clubleden.
Enkel de toen voorziene datum blijft momenteel behouden, namelijk
zaterdag 5 september.
Indien toegestaan zal een groepswandeling doorgaan op 5/9/20 met als
startplaats de parking achter het parochiaal centrum te Denderwindeke,
Bokkendries 9, aanvang om 14:00 uur.
Inderdaad, enige jaren geleden, werd Denderwindeke reeds aangedaan
doch …...........
Denderwindeke is in oppervlakte de grootste deelgemeente van Ninove,
het is dus niet nodig de eerdere groepswandeling over te doen, wij
voorzien nu de andere kant van de steenweg.
Tijdens de Eindejaarstochten 2019 werd een rustpost bemand in de
Gemeenteschool Windekind in “Winnik”. De deelnemers aan de langste
afstanden konden ter plaatse kiezen om een bijkomende lus te maken van
ofwel 4,3 of 6,4 km.
Deze lussen zullen nu de groepswandeling gestalte geven en bieden de
helpende handen van de ET 2019 tevens de mogelijkheid kennis te maken
met deze onderdelen van de voorbije editie.
Het wordt een plattelandswandeling met niet alleen “plat land”, de natuur
en den buiten vormen wel het decor.
Onder welke vorm de wandeling zal verlopen is nog onbekend, vroeger
keken wij vooral uit naar de voorspelde weersomstandigheden. Nu komt
daar bovenop : zullen wij uit ons kot mogen, zo ja aan welke richtlijnen
dienen wij ons te houden ? Zullen de 65- plussers mee mogen, al dan niet
in groep(jes) ? Zullen een mondmasker, handschoenen,
kniebeschermers(!) deel uitmaken van de verplichte uitrusting ?
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Voorlopig kunnen organisaties met groepen van maximaal 50 deelnemers.(Red.)
Veel vraagtekens, wij gaan er van uit dat iedereen de actualiteiten volgt en
de richtlijnen van de overheid zal navolgen en respecteren. Eventuele
boetes kunnen wij best missen,
Inschrijven voor deze clubactiviteit is gezien deze omstandigheden
noodzakelijk.
Maar het heeft geen zin nu al in te schrijven, wacht rustig af, volg de
coronatoestand, verlies de datum niet uit het oog en geef bij deelname een
seintje de laatste week van augustus (bij voorkeur per mail) aan Etienne
Hemerijckx (etienne.hemerijckx1@telenet.be; 0473/697.217)
Prettig verlof, hou het veilig en tot dan,
Etienne

Clubfeest 21-11-2020.
In normale omstandigheden zouden we hier een vrolijke aankondiging
doen van ons clubfeest voor eind november.
We zouden ook kunnen veronderstellen dat ..., hopen dat ..., denken dat
... enz., maar we hebben nu eenmaal te maken met het onvoorspelbare
Covid - 19 virus dat nog steeds op de loer ligt. De eerlijkheid gebiedt ons
dan ook te stellen dat we, bij verschijning van dit clubblad, absoluut niet
zeker zijn of dit clubfeest wel zal doorgaan en al zeker niet in de gekende
omstandigheden.
Gelukkig is er nog het clubblad van oktober waar we met enige zekerheid
dan toch beter zicht moeten hebben op eventuele versoepelde
maatregelen en min of meer normale omstandigheden aangaande het
organiseren van een waardig clubfeest.
We zouden alleszins willen vragen om deze datum met stip aan te duiden
in jullie agenda en uit te kijken naar verdere hopelijk definitieve info in het
volgend 't Trotterke " van oktober.
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Wandelorganisaties in coronatijden.
Sedert half maart 2020 gelden strenge regelingen en adviezen om het
aantal coronabesmettingen terug te dringen en zo laag mogelijk te houden.
Georganiseerde wandeltochten met alle dienstverlening: sanitair,
rustposten, drank en voeding, … kunnen voorlopig nog niet.
Van Wandelsport Vlaanderen kregen we een reeks richtlijnen, gesteund
op de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.
Vanaf 1 juli kunnen alleen wandelingen in groepen van maximaal 50
deelnemers (uitsluitend leden van dezelfde wandelclub). Zie hiervoor het
artikel over de groepswandeling.
Vanaf 1 augustus (onder voorbehoud!) zou dan een eerste opstartfase
ingaan, maar zeer strikte beperkingen en strenge voorwaarden voor de
organiserende club: focus op social distancing, mondmaskers,
handhygiëne …
Waarschijnlijk zullen sommige wandeltochten afgelast worden, omdat de
organisatoren niet kunnen voldoen aan de strenge voorwaarden.
Raadpleeg regelmatig de clubwebsite (www.marktrotters.be) of de site van
Wandelsport Vlaanderen.
Wat kan je verwachten?
- slechts een maximaal aantal deelnemers toegelaten. Wellicht zal je
vooraf moeten inschrijven en betalen via bankoverschrijving of
betaling met automatisch betaalsysteem (indien toch betaling ter
plaatse gebeurt.) Verwacht je aan een kleine toeslag omwille van de
bijkomende kosten voor de club.
- Uitsluitend leden van Wandelsport Vlaanderen worden toegelaten.
- Scanning en eventueel betaling: volg strikt de aanduidingen voor
veilige doorstroming en toon je lidkaart en eventueel voucher bij
voorafbetaling met de barcode naar het personeel gericht zodat zij
de kaarten niet hoeven aan te raken. Laat tegelijk je wandelboekje
23
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afstempelen, zodat je geen tweede keer moet aanschuiven. Voor een
gezin gaat één persoon met alle lidkaarten samen naar de scanning.
Draag een MONDMASKER in de inschrijfzone.
Beperkt aanbod van afstanden.
GEEN rustposten in binnenlocatie. Mogelijk wat zitplaatsen in open
ruimte zonder catering.
SANITAIR: alleen in de startlocatie. Let op social distancing en
handhygiëne.
GEEN busuitstappen.
GEEN fysiek contact met medewerkers (handdruk, kus,…)

Vanaf 1 september (onder voorbehoud!): Heropstart fase 2
- Strikte richtlijnen voor doorstroming in de inschrijfzone. Zie fase 1
hierboven.
- Geen beperking meer op aantal deelnemers.
- Groter aanbod van afstanden.
- Geen folders leggen of affiches aanbrengen in de inschrijvings- en
cateringzone.
- Catering: respecteer de tafelindeling van de organisatie zodat de
nodige afstand van 1,5 m bewaard blijft.
- Waarschijnlijk zal er voorlopig niet met de gekende ‘jetons’ gewerkt
worden, maar wel met papieren wegwerptickets.
- Rustposten binnen kunnen weer, maar daar geen bonnenverkoop.
Bonnen vooraf aankopen in de startzaal!
- Sanitair in startzaal en in de rustposten mogelijk. Volg de
doorstromingsinstructies van de organisatie. Soms zullen mannen én
vrouwen in dezelfde rij moeten aanschuiven.

Let wel! Deze richtlijnen kunnen op elk moment aangepast worden
volgens de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.
Lees ook: ‘Charter van de Wandelaar’ verder in dit boekje.
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CHARTER VAN DE DEELNEMER
ALGEMENE REGELS
• Houd steeds 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten je huishouden.
• Volg de richtlijnen van de organisatie, de pijlen en de informatie-borden.
Houd rekening met het gebruik van de nieuwe Wandelsport Vlaanderen
pancartes.
• Probeer je gezicht niet aan te raken.
• Wandel niet en blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19
kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten,
kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid. Ga pas weer
WANDELEN als het mag van je arts.
• Wandel ook niet als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest
heeft op het virus. Ga pas weer wandelen als het mag van de arts
• Heb je verhoging gehad van je lichaamstemperatuur en ben je weer
koortsvrij? Rust nog even lang als het aantal dagen dat je koorts had. Na
bv. 3 dagen koorts, mag je nog 3 dagen niet sporten, vanwege het risico
op een hartontsteking.
• Houd er rekening mee dat de toiletten niet op alle locaties toegankelijk
zijn. Houd rekening met de richtlijnen van de steward/medewerker. Was
je handen na het toiletbezoek grondig (20 seconden) met water en zeep.
Droog je handen met papieren doekjes of een droogtoestel, niet met een
gedeelde handdoek.
• Neem geen sporttassen mee naar de inschrijvingszone van de wandelorganisaties. Kleed je thuis om of in je eigen wagen.
• Moet je hoesten of niezen, doe dit dan in een papieren zakdoekje of je
elleboogplooi
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• Blijf niet onnodig hangen om te socializen in de inschrijvingszone.
Vertrek onmiddellijk na inschrijving voor de wandeling.
• Aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five van
andere deelnemers.
• Draag in de wachtrijen van de inschrijvingszone en de sanitaire ruimte
steeds een mondmasker. Eenmaal je wandelt kan het zonder.
• Neem je de auto, rij dan alleen of enkel met huisgenoten die zelf gaan
wandelen.

WSVL Limited Edition Spaaractie.
De ledenactie, waarmee je een rugzak of een poncho kan verdienen, wordt
verlengd tot 30 april 2021. Zodra de georganiseerde wandeltochten
normaal worden hervat zal WSVL hierover verder informatie geven. De
permanent uitgezette tochten van sommige wandelclubs komen niet in
aanmerking voor deze actie. Je kunt immers niet inschrijven of
wandelboekjes laten afstempelen ter controle.

(Tekening met dank aan
Annalise Batista via
Facebook)
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Voor je agenda:

19 tot 26/07/2020
30/08/2020
05/09/2020
21/11/2020

Urbanustochten Light
Laatste inschrijfdag voor groepswandeling
Groepswandeling in D’Windeke
Clubfeest (onder voorbehoud)

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: 7 augustus 2020
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: oktober 2020
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