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Woord van de Voorzitter
"'t Is weer voorbij die mooie zomer, die zomer die begon zowat in mei"
zong Gerard Cox! En wat voor een zomer was dit? Heb jij ook menig
keer de beslissing genomen om enkel in de voormiddag te stappen? Of
helemaal niet? De deelnemersaantallen liegen er niet om. Maar goed, dat
hebben we toch weeral gehad. Op naar het laatste kwartaal van 2018...
Wat ons rest, zijn zeker nog een aantal leuke dingen.
In eerste instantie, zondag 14 oktober "de gratis-inschrijving
+consumptie" wandeling in SPL, jij komt toch ook?
Vergeet je bon uit het vorig Trotterke niet!
Dan volgende maand, ons clubfeest waar ik hier toch al wat reclame
voor wil maken (alle gegevens vinden jullie verder in dit "'t Trotterke").
En zeker onze nieuwkomers, en het zijn er heel wat dit jaar, wil ik warm
maken voor deze activiteit, want ik weet hoe ik zelf reageerde een aantal
jaren geleden. Ik raad jullie aan: schrijf u in, en je zal er geen spijt van
krijgen. En Welkom in de club.
Op zondag 16 december organiseren wij de Eindejaarstochten 2018
vanuit de school H. Harten in Ninove. Wij zijn volop bezig met
voorbereiding en kunnen alle hulp voor dat weekend goed gebruiken.
Ook jouw hulp is welkom!!!
En dan is er, een week na de Eindejaarstochten, op zondag 23 december
ook nog de busuitstap naar Antwerpen.
Zo zie je maar, de zomer is mooi geweest, maar ook het laatste kwartaal
kan nog mooi worden.
Oh Ja! En voordat ik ga afsluiten. Een hele grote MERCI aan al degenen
die hebben meegewerkt om ons "ledenaantal" op dit niveau te krijgen.
Op 15 september 2018 hebben de Marktrotters uit Herne 203 leden
(tweehonderd en drie). Niks om over naar huis te schrijven, maar na
enkele jaren van véél afvallers toch een mooie "inhaal-beweging". Dat
oogt mooi en zij die hebben meegewerkt mogen daar terecht fier op zijn.
Want zo'n project kan je niet alleen tot een goed einde brengen.
Bedankt! En volhouden, want dit is een méérjarenplan...
Ik wens aan iedere Marktrotter nog veel wandelplezier en een heel leuk
en gezellig laatste kwartaal.
Zwaai, zwaai, tot achter den draai!
Gewoonweg Willy
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Terugblik op de Urbanustochten 15-07-2018
Ondanks de concurrentie van de inhuldiging van de Rode Duivels te
Brussel, de finale van het WK-voetbal, feestelijkheden her en der, andere
wandelorganisaties en niet in het minst het aangekondigde warme weer,
kwamen toch nog 1433 wandelaars naar Tollembeek afgezakt.
Afhankelijk van de gekozen afstand konden ze genieten van de mooie
natuur langsheen de “Mark” en het stiltegebied in het Pajottenland.
De veelgehoorde commentaren waren erg positief , zowel wat parcours
als inzet van de medewerkers betrof.
Mijn oprechte dank aan iedereen die heeft bijgedragen tot het welslagen
van deze editie van de Urbanustochten.
Benny.

Met deze Urbanustochten was Benny aan zijn tweede uitdaging als
parcoursverantwoordelijke toe. Hij heeft alweer zijn beste beentje voorgezet met een
uitstekende voorbereiding. Menig pad heeft hij - al of niet samen met Maggi – verkend
en in kaart gebracht. Maar ook de materiele organisatie hield hij strak in de gaten.
Voor het bestellen van de nodige dranken en voeding zorgde dan weer secretaris
Patrick voor wie het telkens een uitdaging is om in te schatten hoeveel er moet
aangekocht worden. Daarbij moet hij rekening houden met verschillende variabele
elementen zoals het verwachte aantal deelnemers, de weersverwachtingen, …
Voor zo een tocht gebeurt het meeste werk achter de schermen, zodat maar weinigen
zich bewust zijn van de massa gratis werkuren van vele vrijwilligers. Dat werk begint
al een jaar op voorhand: nu zijn de parcoursverantwoordelijken al bezig met de
planning voor 2019 en 2020!

3

4

5

6

Une journée en terre Wallonne - Een dagje in Waals land !
De 4de en voorlaatste ééndaagse busuitstap van ’t jaar zette ons op zondag 19
augustus ll. af in Macon op de “22ième Marche de l’Amitié” een organisatie van
Les Marcheurs d’Imbrechies en Thiérache, een mond vol mbt deze …
Henegouwse wandelclub aangesloten onder HT073. Gevestigd in de omgeving van
Chimay, niet bijster ver van de Franse grens, diende zowat 2 uur gereden te
worden vanuit Herne. In de nabijheid van het Franse Parc Naturel Régional de
l’Avesnois (blijkbaar een indrukwekkend natuurpark met wilde dieren) konden de
52 meegereisde Marktrotters kiezen uit afstanden van 5, 10, 14, 21 en 30 km.
Macon en Monceau-Imbrechies zijn dorpen in de Belgische provincie
Henegouwen, en maken deel uit van de Waalse gemeente Momignies. Bijna alle
huizen zijn uit blauwe steen opgetrokken. De opvallende Lindeboom op het
pleintje voor de kerk stamt uit 1714. De Thiérache (Nederlands: Tierasse) is in zijn
beperkte betekenis een regio in het Franse departement Aisne in het grensgebied
met België, doorsneden door de rivier de Oise.
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Zoals Pol(leke) (niet van Doortje = doordenkertje) doch wel van Tresia in zijn
toelichtingsspeech tijdens de heenreis verwoordde viel er, bij gebrek aan
informatie, niet zo heel veel vooraf te vertellen over deze organisatie. Achteraf
zou evenwel blijken dat zowat alle Marktrotters van het aanbod hadden genoten.
Heuvelende en uitgestrekte landschappen, heel wat bospartijen, rustige
wandelwegen, op zijn “Waals” ingerichte en uitgedoste rustposten, een heerlijk
wandelweertje en lekkere après-wandeling toestanden in spijs en drank
gesponsord door - hoe kan het ook anders - Chimay maakten van deze uitstap
alvast een geslaagde happening. De vier (!) trofeeën die we mee huiswaarts kregen
onder de vorm van 4 flessen triple Chimay kwamen in blije handen terecht van
Greta Wellemans, Jean-Paul Van Bellinghen, Antoine Michiels en Luc Malaise.
Gezondheid vrouw en mannen !
Bij een totaal deelnemersveld van 820 wandelaars staken wij er op het vlak van
busbezoek, op ééntje na, als club opnieuw zowat met kop en schouders boven uit.
Volgende mini-uitslag getuige hiervan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les Amis du Tumulus (Borgworm - Luik)
De Marktrotters Herne
Les Spartiates (Gembloux - Namen)
Postiljon Wandelclub Merelbeke
Les Spiroux (Trois Ponts - Luik)
Les Godasses ( Fraire - Namen)

-

60
52
47
37
36
33

Onder het motto “Tous ensemble We are Marktrotters” maakten wij er vandaag
een geslaagde uitstap van in een omgeving die wellicht door vele medereizigers als
een aangename (wandel)ontdekking mocht ervaren worden !
Tot een volgende,
Jean-Marie
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Een tweeluik in Zeeuws-Vlaanderen
Tweeëndertig Marktrotters tekenden present voor het wandelweekend
van 1 en 2 september 2018.
Op zaterdag hadden we afspraak met WSV Zelden Rust in Terneuzen
om er deel te nemen aan hun 39e Vliegende Hollandertocht. We
bevinden ons hier echter niet in Holland (de regio in het westen van
Nederland), maar in Zeeuws-Vlaanderen, het zuidelijkste deel van de
Nederlandse provincie Zeeland.
We starten voor een tocht van 18 km en al gauw laat men ons zien dat
de Nederlanders een zeevaardersvolk zijn. Water en schepen,
scheepswerven, sleepboten, baggerboten, … het hele gamma ligt in de
haven te kijk.
Even verder zit een medereizigster te verpozen bij een merkwaardig
kunstwerk: een reusachtige wereldbol van 6000 petflessen en ander afval
dat uit het water werd gevist. Vandaar de naam: de ‘Wereld van
Zwerfvuil’.
We rusten in buurtcentrum ‘De Triangel’, waar een merkwaardig A4-tje
meldt: ‘Prachtig zo’n stamkroeg met pimpelende oudjes die het allemaal
geen reet meer kan schelen.’ Filosofie voor gevorderden.
Een tochtje door het stadscentrum leidt ons richting de Westerschelde,
de toegangspoort tot de havens van Terneuzen, Gent en Antwerpen.
Vrijwel alles ‘Made in China’ is hier voorbijgevaren op weg naar de WestEuropese winkels.
We vernemen hier wat meer over die ‘Vliegende Hollander’. Het
legendarische schip vertrok onder bevel van kapitein Willem Van der
Decken (met Van der Decken op het dek!) naar Oost-Indië, maar kwam
in zwaar weer terecht en werd nooit meer teruggevonden. Sinds die ramp
is het een spookschip dat regelmatig opduikt in zeevaarderslegenden.
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Op de Scheldeboulevard staat een reeks moderne kunstwerken
opgesteld. Een merkwaardige kunstgalerij…
Rustige wegen langs eindeloze kreken voeren ons terug naar de
startplaats. Tijd voor een opkikkertje…
We overnachten in het Van der Valkhotel in Goes, waarover onze
medereizigers heel wat lof hebben: nette kamers, een diner in
buffetformule en een rijkelijk ontbijtbuffet. Voor het avondeten hebben
heel wat Marktrotters zich op het zonnige terras genesteld om te
genieten van een verfrissend biertje of een aperitief.
Zondag komen we in een heel ander landschap terecht, hoewel we ons in
Groede amper enkele kilometers van Terneuzen bevinden. De
havenactiviteit is op de achtergrond verdwenen en in dit polderlandschap
overheerst de landbouw. Vruchtbare poldergrond is daar natuurlijk de
verklaring voor. Wandelclub ‘Voor de Wind’ trekt met deze
‘Moaneblusserstocht’ dwars door een vlak landschap met eindeloze
velden. In het dorpje Schoondijke krijgen we een fraai zicht op mooi
gerestaureerde windmolen.
Zoals meestal en Nederland, bevinden de rustposten zich in een
horecazaak en niet, zoals bij ons, op gereserveerde locaties. Voor
sommigen is dat wellicht even wennen.
Bij de aankomstplaats – op een landbouwbedrijf, natuurlijk – genieten
de wandelaars van een drankje terwijl ze toch enigszins de schaduw
opzoeken op deze warme zomerdag.
Gezien bij start en aankomst: een bordje met volgend opschrift
VOOR DE WIND
TOILET
Heu?... ook voor iets meer dan een windje?
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"Ik ken de Voorzitter..."
Bij het verlaten van een rustpost, ergens rond tien uur op een wandeling
in "Le Pays Noir", kom ik aan de praat met een wandelgenoot waarvan
ik heb gehoord dat hij Nederlandstalig is. Terwijl we naar de
eerstvolgende splitsing stappen (300 m verder) ontspint er zich volgend
gesprek:
Vanwaar kom je? Is mijn opener.
►Van Mol, is 't antwoord.
Maar jij woont hier in de buurt?
►Neen, ik ben vanmorgen van Mol naar hier gekomen.
Met de wagen, of...
►Neenee, met de trein en de bus. Ik heb deze morgen om 5 u 00 de
trein genomen in Mol en gespoord tot in Charleroi en daar de bus
genomen tot hier. Een rit van ongeveer 175 km.
Hoelang ben je dan onderweg geweest?
►Ahwel, ik ben hier rond 8 u 00 toegekomen, dus meer dan drie uur..
Wat brengt jou zo ver om hier te komen wandelen?
►Ah! Ik ken de Voorzitter van deze club! De man is para-commando
geweest, eerst in Schaffen en later in Marche-les-Dames. Hij heeft daar
zijn toekomstige leren kennen en is haar naar hier gevolgd. En is nu hier
Voorzitter van de wandelclub. Maar ik ken ook zijn broer, die is ook
Voorzitter van een wandelclub in Hasselt. Da's ook een ... (En hij noemt
dan de familienaam van beide mannen.)
Ahah, da's de connectie, de Voorzitter kennen...
Ik kom van Zonhoven in Limburg, maar woon toch al 25 jaar in Herne...
►In 't Pajottenland, Herne, da ken ik, ik ben daar al meerdere keren
komen stappen. Ook een mooie streek...
En dan dwaalt ons gesprek af naar de wandeling zelf.
Welke afstand ben je aan 't doen? Vraag ik hem.
►De 20 km en ik heb dat lusje van 4.3 km al gedaan.
Ik ga dat nu doen...
►Ja, ge moet hier direct aan de splitsing naar links en dan een heel eind
de betonweg volgen, dan ga je rechts het bos in. Afdalen tot aan enkele
meertjes en daarna weer klimmen in het bos. En dan kom je daar uit
(wijst naar een in-/uitgang in het bos vlak voor ons. Want we zijn de
splitsing genaderd).
Bedankt voor de babbel, roep ik hem nog na...
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Ondertussen steekt hij de betonweg over en verdwijnt in het bos...
Ik ga links de betonweg af, een bord "Vous êtes sur / U volgt de 20 km"
laat mij weten dat ik op de goede weg ben.
Terwijl ik mijmer over het feit dat sommige mensen er veel voor over
hebben om zo ver te gaan wandelen, denk ik plots: "En ik ben de
Voorzitter van de wandelclub in Herne" en dàt heb ik hem niet gezegd...
Willy.

Verkenningstocht van 29 september in Ninove
Het zonnetje is ook op de laatste zaterdag van september weer van de
partij. En 45 wandelaars - Marktrotters zijn er komen opdagen om te
genieten van de verkenningstocht van onze Eindejaarstochten 2018.
Wij hebben twee afstanden voorzien: 5.8 km en 8.9 km.
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Samen vertrekken we aan buurthuis "De Pallieter" in Outer, om dan via
enkele voetwegen in Outer de Brakelsesteenweg over te gaan. Eens over
de steenweg is er al een eerste mogelijkheid om te splitsen. Maar
aangezien de goede staat van het terrein wordt er gekozen om met een
grote groep het traject van "Natuurpunt" te volgen. Door de weide langs
de spoorlijn, om dan het bos in te duiken, over enkele vlonderpaden en
uit te komen in het geboortebos. Eens uit het geboortebos wordt er
gesplitst, de korte afstand wandelt richting Ninovita, om achter de
Carrefour via enkele veldwegen terug te keren naar Outer.
De lange afstand wandelt verder achter La Lorraine richting Dender. Om
over het grasveld aan Preflex en onder de brug een bospad te volgen dat
bijna aan het stadhuis uitkomt. Via de startzaal (H. Harten Secundair)
van de Eindejaarstochten maken we een stadwandeling. De Hospitaalkapel, Café "In den Keizer", 't Oud Stadhuis, 't Ziekenhuis, de Dekenij,
een wafeltje, de Kerk, de archeologische site en de Schuttersgilde
passeren de revue. Via het landuytwegje komen we op de Gentsestraat
terecht en dan zijn we zo op de terreinen van Ninovita om dan dezelfde
weg te volgen als de korte afstand.
In de Pallieter zijn ondertussen de dranken en de broodjes klaargezet.
En iedereen geniet ervan met volle teugen...
Wat heeft een mens nog meer nodig om gelukkig te zijn?
En als je dan van de Ninovieters onder ons verneemt dat ze een aantal
van deze wandelpaden nog nooit bewandeld hebben, ja dan...
hebben de afwezigen weeral ongelijk...
Bedankt aan alle deelnemers en tot op het clubfeest!
Willy

Voor de Eindejaarstochten zoeken we nog wat helpende handen,
zowel voor de startzaal als voor de rustpost. Heb je je nog niet
aangemeld als medewerker? Pleeg dan vlug een telefoontje naar
Willy (02/396 05 25) of stuur hem een E-mail
(willy.jeuris@gmail.com)
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CLUBFEEST DE MARKTROTTERS HERNE 2018.
Op zaterdag 17 november is het weer zover, op die dag organiseren we
immers ons clubfeest en dit terug in de zalen van De Egelantier in
Herne. Het afhalen van de nieuwe lidkaarten en Walkings met
tussendoor genieten van een apero en wat hapjes, daar beginnen we
gewoontegetrouw en dus ook nu weer mee. Vervolgens zullen, tussen de
gerechten door, verschillende sprekers zowel een evaluatie maken van
het voorbije wandeljaar als van wat komen zal in 2019. Voor de muzikale
omlijsting hebben we dit jaar gekozen voor Johan De Muylder , voor
sommige mensen zeker geen onbekende. Let wel : gelieve het beginuur
te respecteren AUB, het personeel van De Egelantier ( en ook wij als
bestuur ) zullen jullie hiervoor dankbaar zijn !!!
IEDEREEN IS OP DIT FEEST UITERMATE WELKOM VANAF

 12u30

 12u55
 13u00
 14u00
 14u15
 15u15
 15u30
 16u30

12U30 VOOR VOLGEND PROGRAMMA:
:  Opening deuren en ontvangst genodigden
 Administratie door Bea en Patrick
 Tussendoor aperitief met hapjes
 Powerpointvoorstelling door Raymond
: Welkomstwoord door Willy Jeuris
: Voorgerecht
: Nabeschouwingen 2018 door Willy Jeuris
: Hoofdgerecht
: Voorstelling eigen organisaties anno 2019 door Patrick
Voorstelling busuitstappen en WandelWeekend 2019
door Theresia en Paul
: Uitslag regelmatigheidscriterium 2018 door Jean-Marie en
bestuur
: Prijzenslag door Etienne
: Koffie met lekkernij
: Verrassingsact
: Muzikale omlijsting door Johan De Muylder

Ondanks de verhoging van allerlei zaken op gebied van voeding en
dranken hebben we in bestuurskring besloten om de ledenbijdrage voor
deze gezellige samenkomst te behouden op 35,00- euro per persoon ,
volledig menu met dranken aan tafel en 3 consumpties naar keuze na de
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maaltijd( behalve sterke dranken ) inbegrepen. Niet leden zijn eveneens
welkom, maar betalen 70,00 euro.
Onder het motto " Hoe meer zielen hoe meer vreugd " hopen we op een
talrijke aanwezigheid van jullie allen.
Inschrijven en betalen graag ten laatste op 25 oktober 2018. Zie ook in
dit verband het artikel “ Ledenbijdrage 2019 “ elders in dit clubblad.
Iedereen weet dat De Egelantier gelegen is in de Kerkstraat 6 te Herne.

Patrick
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LEDENBIJDRAGE 2019
Onze prijzen voor 2019 blijven ongewijzigd!

Clubfeest
2018

Lidgeld

€ 35,00

€ 12,50

2019

Walking in
Belgium
2019

Wandelboekje

Totaal

€ 8,00

€ 1,00

€ 56,50

Gelieve het passende bedrag over te schrijven op het rekeningnummer
BE10 0011 1523 8504 op naam van VZW WANDELCLUB DE
MARKTROTTERS HERNE , LIEZEBEEKWIJK 52, 1540 HERNE
en dit naargelang de keuze uit bovenstaande tabel.
We vragen vriendelijk van het bedrag in de mededeling duidelijk te
omschrijven (clubfeest, lidgeld, Walking in Belgium, wandelboekje). Dit
vereenvoudigt de administratieve verwerking. Waarvoor een
welgemeende ‘Dank je wel’.
Voorbeeld: 2 x clubfeest – 2 x lidgeld – 1 x Walking in Belgium –
2 x wandelboekje

☺ Gebruik je ook een huidige trouwe-medewerkerskaart voor deelname
aan het clubfeest vergeet die dan niet in mindering te brengen!!!
Clubfeest 2018 wordt dan € 25,00. Bezorg mij echter je kaart(en) nog
vóór het clubfeest doorgaat. ☺
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Uiterste betaaldatum voor leden die deelnemen aan het clubfeest ► 25
oktober 2018 ◄

Leden die uitsluitend het lidgeld hernieuwen, Walking in Belgium en/of wandelboekje
aankopen graag betaling vóór eind november 2018.
☺ Indien uw mutualiteit een terugbetaling doet voor sport, vraag dan
(na betaling) het lidgeld voor 2019 terug. ☺
→ Samen met je lidkaart 2019 ontvang je van secretaris Patrick een
reeds ingevuld aanvraagformulier, dat je aan je mutualiteit kunt bezorgen.
Bea

Bedenkingen
Ik vraag mij af of de Chinese toeristen die in Brussel souvenirs kopen
wel weten dat die van bij hen komen.
Ik zou graag de lotto winnen om te weten hoeveel neven, nichten en
verre familieleden ik wel heb…
Mijn wagen is een hybride: hij rijdt op 30 percent diesel en 70 percent
belasting.
Geruchten zijn interessant: je verneemt zaken over jezelf die nog niet
eens wist…
Koppel in restaurant: ‘Wij eten geen eieren, geen vlees en geen gluten.
Wat kunt u ons aanraden? Ober: ‘Een taxi.’
Bron: Facebookpagina ‘The délire’
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REGELMATIGHEIDSCRITERIUM
2017 - 2018
Weldra komt de prijsuitreiking van het intern regelmatigheidscriterium 2017 2018 er aan. Naar jaarlijkse gewoonte zal dit geschieden tijdens het clubfeest
van zaterdag 17 november 2018. Mogen wij derhalve opnieuw beleefd vragen
jullie uitslagen, per mail, per post of persoonlijk af te geven - liefst aan JeanMarie of een ander bestuurslid - vanaf 1 (vroeger mag ook) en ten laatste op 4
november 2018. Vereiste om gelauwerd te worden is minimum 350 punten
te hebben behaald tussen 1 november 2017 en 31 oktober 2018 !
REGELMATIGHEIDSCRITERIUM 2018 - 2019
Periode : 1 november 2018 tot 31 oktober 2019
Te behalen minimum : 350 punten
Hoe behaal je punten ?
Prestatie :

Aantal

punten :
►WandelWeekend
:
40
►Medewerker bij eigen organisatie
:
30
►Deelname aan een busuitstap georganiseerd door de club
:
20
►Groepswandeling
:
20
►Deelname aan erkende wandeltocht van wsvl, ffbmp, vgds, adeps
alsook erkende wandelingen in Nederland en Luxemburg
:
5
Andere organisaties komen, behoudens tegenbericht en/of aankondiging onzentwege via tijdschrift
of eigen website niet in aanmerking !
Bonuspunten : ☺ 10 punten per gewandelde schijf van 100 km tot 1000 km
☺ 20 punten per gewandelde schijf van 100 km boven 1000 km
☺ 30 punten per gewandelde schijf van 100 km boven 2000 km

Telbladen : ● Elektronische telbladen contact : raymond.ict@marktrotters.be *
02/396.01.09
● Papieren telbladen contact : paduart.jm@gmail.com *
02/396.29.56
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Voor het regelmatigheidscriterium 2018-2019 heeft het bestuur beslist om alle
nieuwe criteria van het wandelseizoen 2017-2018 te behouden. Op totaal
vrijwillige basis kan elk lid al dan niet deelnemen. De beloning bij het behalen
van minimum 350 punten volgt dan naar aanleiding van het jaarlijkse
clubfeest. Alvast aan alle kandidaat-deelnemers veel wandelplezier en succes
toegewenst !
Tenslotte rekenen wij ook op de eerlijkheid van alle deelnemers bij
deelname aan dit intern regelmatigheidscriterium en het correct
bijhouden van hun prestaties !
Voor bijkomende informatie : Jean-Marie
02/ 396 29 56 * 0472 / 63 42 08

Gelezen op een Facebookpagina voor mannen:
‘Ik ben een man,
Ik kan doen en laten wat mijn vrouw wil!
Promotie:
Beetje veel in 1 glas?
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Mee met de bus?
Wanneer?
Naar?
Organisator :
Wandeltocht :
Startplaats :
Afstanden :
Opstapplaatsen :

Prijskaartje :

De wandeling :

Zondag 23 december 2018
Antwerpen
RB Antwerpen
Antwerpen in de winter
Noorderpershuis (site van de brouwerij van het
Seefbier)
Indiëstraat 21
2000 Antwerpen
4–5–7–9
Opgelet andere vertrekuren!!!!
Denderwindeke (kerk) : 08.45 u.
Herne, Hernekouter : 09.00 u.
Kesterbrugge : 09.15 u.
Ternat (hoek Assesteenweg/Statiestraat) : 09.30 u.
Terugreis om 19.00 u.
€ 10.00 per persoon, reservering ten laatste op 9
december 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 (Antwerpen) en de opstapplaats.
Aantal plaatsen is beperkt tot 60.
Ontdekkingstocht langs de mooiste plekjes van
Oud-Antwerpen in kerstsfeer. Gratis bezoek aan
dakterras van het MAS met prachtig uitzicht over
de haven en de stad. Wandelen in lussen.
Paul
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Voor je agenda:

Meteen
25/10/2018
25/10/2018
25/10/2018
31/10/2018
01/11/2018
04/11/2018
09/12/2018
14/12/2018
15/12/2018
16/12/2018
17/12/2018
23/12/2018

Je aanmelden als medewerker voor de
EINDEJAARSTOCHTEN
Laatste dag inschrijven en betalen voor clubfeest
Betalen lidgeld 2019 voor deelnemers clubfeest
Bestellen en betalen ‘Walking in Belgium’ en wandelboekjes
voor deelnemers aan clubfeest
Afsluiting Regelmatigheidcriterium 2017-2018
Begin Regelmatigheidscriterium 2018-2019
Laatste dag indienen uitslagenblad Regelmatigheidscriterium
Laatste dag inschrijven en betalen voor busuitstap Antwerpen
Uitpijlen Eindejaarstochten
Klaarzetten zalen voor Eindejaarstochten
EINDEJAARSTOCHTEN
Weghalen bewegwijzering Eindejaarstochten
Busuitstap naar Antwerpen.

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

Jean-Marie
Marielou
Raymond

Bijhouden trofeeën

Etienne

Patrick
Bea

Volgend clubblad: januari 2019
Volgende bestuursvergadering: november 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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