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Tijden veranderen,...  
 
Hebben jullie deze zomer ook genoten van 't warme 
weer en de verschillende hittegolven of eerder 
afgezien? Tijden veranderen... 
Waren jullie er ook bij op 21 juli in Tollembeek? Op 
de Urbanustochten waren we met méér dan 2.000! En 
daar mogen wij, allen, terecht fier op zijn. Ja maar, 
hoor ik de anciens al zeggen. Vroeger... 
Ja juist, vroeger waren er nog méér. Maar tijden 

veranderen...   en de organisaties van clubs die nog boven de 2.000 
wandelaars uitstijgen worden eerder zeldzaam, vandaar dat we dit 
resultaat mogen koesteren. Mijn vraag om onze aanwezigheidsgraad op 
onze eigen tochten op te krikken is niet helemaal beantwoord. Wij, de 
Marktrotters, waren met 52 wandelaars en 63 helpers, dus 115 in totaal. 
Een lichte stijging ten opzichte van onze vorige wandeling. Hopelijk zien 
we jou (afwezige op de UT) wél op de Eindejaarstochten in Ninove? 
Etienne, onze organisator van de Eindejaarstochten, rekent vast en zeker 
ook op jouw deelname. Meer hierover verder in dit clubblad. 
Een ander item is het meerjarenplan "Ledenwerving". Hier kan ik al een 
tipje van de sluier lichten. Op 15 september 2019 waren wij met 208 
leden, dus voor het tweede jaar op rij de kaap van 200 gerond, ondanks 
meerdere leden die hebben afgehaakt of niet hernieuwd. Maar voor de 
ledenwerving blijf ik op jullie medewerking rekenen. 
Reeds op voorhand   !Bedankt! 
Er resten ons dit laatste kwartaal toch nog enkele activiteiten om naar uit 
te kijken. 
Op zondag 27 oktober is er de busuitstap naar Amel. Reis jij ook mee? 
Het Ledenfeest gaat door op zaterdag 23 november in feestzaal De 
Egelantier in Herne. Kom jij ook meevieren? Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugde. En om het jaar in schoonheid af te sluiten, op zondag 15 
december starten onze eigen Eindejaarstochten in de Hartenschool in 
Ninove. 
Ik wens jullie allemaal nog veel wandelplezier in een rustig najaar. 
 
 

Gewoonweg Willy 
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De Urbanustochten 2019 

Na het aanschrijven van de pers door Jean-Marie, kregen we de 

donderdag voor de UT-tochten plots een telefoontje van Ring TV dat ze 

er een reportage over wilden maken. Ze werden uitgenodigd op 

vrijdagmorgen bij de start van de 7 uitpijlploegen .  Benny, de 

tochtverantwoordelijke, werd geïnterviewd en het nodige beeldmateriaal 

werd geschoten. Dit zou  ’s avonds in het item “ Cocktail, Uit in het 

Weekend”, op TV worden uitgezonden. Als reclame voor de UT-tochten 

kon dit wel tellen.  

Zaterdag , werden de startzaal en de rustposten met enkele vrijwilligers 

klaargezet. 

Voor zondag was er mooi wandelweer voorspeld. Dit mocht wel na 

vorige mindere edities. Hopelijk vertaalde dit zich in een mooie opkomst. 

De eerste wandelaars kondigden zich reeds vroeg aan . De medewerkers 

waren druk in de weer om deze tocht vlot te laten verlopen. Iedereen 

kende zijn taak, net een geoliede machine. Zelfs de nieuwelingen Inte en 

Davy waren vlug ingewerkt. 

We mochten 3 clubs, nl: de Zilverdistel van Dendermonde, de 

Bavostappers uit Mol en Samen Uit Samen Thuis uit Lilo met de bus 

verwelkomen.  

Er waren enkele interventies van de parcoursverantwoordelijke nodig om 

onoplettende, verloren gelopen of verdwaalde wandelaars weer op het 

juiste pad te brengen. Telkens diende Benny uit te leggen dat de 

wandelaar niet goed had opgelet . Met de uitpijling bleek meestal na 

controle niets verkeerd te zijn. 

De  boetiek van Marie Louise draaide op volle toeren  De aangekondigde 

solden lagen aan de basis van het succes. De broodjes en dranken gingen 

vlotjes over de toonbank  Al vlug waren bepaalde etenswaren niet meer 

voorradig,  Er waren 1700 wandelaars geraamd, doch we  mochten er 

uiteindelijk  2029  verwelkomen. De mooie opkomst en bijhorende  
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verkoop zal ongetwijfeld eindigen in een mooi resultaat op de balans, wat 

op zijn beurt dan weer ten goede van de leden zal komen. 

Vele wandelaars lieten zich achteraf positief uit over het parcours en 

waren tevreden over de bediening, dit zowel in de startzaal als op de 

rustposten.  

Wij willen langs deze weg iedere medewerker van harte bedanken voor 

zijn bijdrage aan deze geslaagde UT-tochten.  

Benny en Maggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcoursverantwoordelijke in volle voorbereiding: het monteren van de splitsingsborden. 
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FILIPIJNEN of PHILIPPINE 
(moeten er nog mosselen zijn … ?) 

Qua uitspraak is er niet zo heel veel verschil tussen bovengenoemde namen 

doch qua locatie scheelt het wel een flinke slok op de borrel. 

De Filipijnen is immers een republiek in … Zuidoost-Azië. Deze archipel 
bestaat uit 7641 eilanden en is met ongeveer 300.000 km² ruim 9 maal zo groot 
als België. De Filipijnen hadden bij de laatste officiële census in 2015 bijna 101 
miljoen inwoners. 
… Philippine is dan weer een stad in de gemeente Terneuzen. Het is gelegen 
in Zeeuws-Vlaanderen, in de Nederlandse provincie Zeeland. Het kende 2.056 
inwoners in 2018. Philippine werd inmiddels een stadje voor forenzen. Alle 
vestingwerken zijn gesloopt om plaats te maken voor nieuwe woonwijken. Wat 
bleef is de faam van de mosselrestaurants. De stad staat bekend als mosselstad, 
een traditie die het overhoudt aan zijn vroegere haven die in verbinding stond 
met de Westerschelde. In het mosselseizoen (augustus-april) komen bussen 
met toeristen naar Philippine om een mosselmaaltijd te genieten in één van de 
zeven mosselrestaurants. 
Nabijgelegen kernen van Philippine zijn : Hoek, Biervliet , Sluiskil, Sas van 
Gent, IJzendijke, Watervliet en Boekhoute. 
Tot zo ver deze beschrijvingen. 
Op zaterdag 24 augustus ll. en na een laatste pick-up stop in Ternat zaten, 
ondanks drie forfaits, niet minder dan 55 leden (een succes) op de bus van 
autocarbedrijf “t Ros Beiaard” uit Lebbeke. Dit reisbureau wordt voortaan 
onze nieuwe vervoersmaatschappij in navolging van het gestopte “Reizen 
Muylaert” uit Denderhoutem. Buschauffeur Rudy - voor ons ook nieuw - zou 
ons vandaag vervoeren naar het Zeelandse Philippine alwaar De Trekvogels 
Boekhoute haar 5de Mosselfeestenwandeling organiseerde. Onderweg 
verstrekte de buschauffeur  ons nog enige nuttige informatie aleer rond de 
klok van negen de startplaats te bereiken. 
En dan nu op wandelpad want daar waren wij in 1ste instantie toch voor 
gekomen. 
Spijts de vrij warme temperatuur, circa 30°C, kozen toch nog heel wat 
Marktrotters voor de langste afstand van 21 km. Anderen hadden inmiddels 
voor kortere afstanden geopteerd al dan in combinatie met een culinaire 
aangelegenheid in dit mosseldorp. Ondergetekende had er de gulden 
middenweg uitgepikt en ging op zwier voor de 14 km. In vrijwel constant zeer 
vlakke landelijke en rustige omlopen was het, soms ‘ellenlang’ stappen,  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Archipel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Filipijnse_eilanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volkstelling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoek_(Terneuzen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biervliet_(plaats)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sluiskil
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sas_van_Gent
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sas_van_Gent
https://nl.wikipedia.org/wiki/IJzendijke
https://nl.wikipedia.org/wiki/Watervliet_(Belgi%C3%AB)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boekhoute
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genieten van de natuur in zeer warme omstandigheden met omzeggens geen 
enkele beschutting onderweg. De enige rustpost in een te kleine … loods was 
dan ook ten zeerste welkom. Het soms lange aanschuiven voor spijs en drank 
mocht men er gratis bijnemen. Op de terugweg richting start wachtte nog een 
traject van 7,7 km, meer dan genoeg om deze wandeling mee af te sluiten. 
Met meersen, dijken, polders en enkele borden “Voorrang … schapen” 
werden wij er steevast aan herinnerd dat wij op Nederlandse bodem 
wandelden. 
Bij aankomst verwelkomde onze voorzitter Willy en Christiane, na een 
geslaagde Vierdaagse van de IJzer, alle Marktrotters op een groet en gezellige 
babbel. 
Aangekomen in het centrum van Philippine wachtte er ons ook nog de 
mosselfeesten met toebehoren van spijs, drank, muzikale omlijstingen en 
andere wedstrijden zoals “mosselen steken” (ttz het vrijmaken van de mossel 
uit de schelp onder streng toezicht van de jury). Het is weliswaar eerder ludiek 
dan een echte wedstrijd alhoewel de winnaar(s) mogen pronken met trofeeën 
die qua gestalte niets aan de verbeelding overlieten. 
Voor de vroege(re) afzwaaiers van de wandeling kwam dan wellicht nog het 
neusje van … de zalm of waren het eerder “mosselen op Philippiense wijze”. 
De smulpapen onder ons zullen deze wellicht met heel veel smaak naar binnen 
hebben gewerkt aleer de terugreis aan te vangen. Of tot wat een busuitstap 
naar … Philippine inderdaad zoal leiden kan ! 
Misschien een wenk of tip om onze busuitstappen opnieuw op te smukken 
met een alternatief voor de minder geoefende wandelaar(s). Secretaris Patrick 
heeft er op dergelijke wijze in ‘t verleden steeds trachten voor te zorgen dat 
toen éénieder, op eigen wijze, maximaal kon genieten van een Marktrotters 
busuitstap. 
Op de terugreis werd de behaalde beloning voor onze aanwezigheid (2 flessen 
75 cl streekbier) verloot onder de meegereisde Marktrotters. Deze flessen 
verhuisden inmiddels naar Itterbeek alwaar Greta & Jean-Paul bij het nuttigen 
ervan zullen herinnerd worden aan een al bij al geslaagde uitstap. Schol ! 
In de einduitslag van deze organisatie met 1196 deelnemers (een nieuw record 
aldaar) behaalden De Marktrotters een zeer verdienstelijke 4de plaats. Proficiat 
en dank U wel aan alle deelnemers . 

Alvast smakelijk,  

Jean-Marie 
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ELFBERGENTOCHT 
 
Lang aangekondigd, eindelijk is het zover. Zaterdag 7 september stappen 
34 Wandelaars/Marktrotters op de bus van Reizen Muylaert om samen 
een wandelweekend door te brengen in West-Vlaanderen. Om 7u29 
stuurt chauffeur Luc zijn autocar van de parking aan de sporthal in 
Herne richting Edingen, om over Waalse en Franse autosnelwegen, het 
West-Vlaamse Westouter in Heuvelland te bereiken. Wij ontvangen de 
inschrijfkaart van onze Travel-verantwoordelijken Tresia en Paul en nog 
voor 9u45 zijn de meesten reeds op stap op hun geliefkoosde afstand. 
Vanuit de startzaal "Ontmoetingscentrum Utendoale" zitten wij, afstand 
20km, vrij snel op veldwegen die ons richting Rodeberg leiden. Dit is één 
van de elf heuveltoppen die de deelnemers van de 50km onder de voeten 
geschoven krijgen. Blijkbaar heeft niemand van onze groep zich aan deze 
afstand gewaagd en dus ook geen 11 toppen moeten overwinnen... 
Maar de top van de Rodeberg (136m) bereiken, liep niet van een leien 
dakje. Via het Hellegatbos, met bijna evenveel korte beklimmingen als 
afdalingen, raken we erover. Het parkoers leidt ons door het 
landschapspark De Kosmos alwaar we 91 trappen moeten beklimmen 
om onze weg te vervolgen en om dan nog de Baneberg (140m) voor 
onze rekening te nemen. Vanaf de voet van de Baneberg hebben we een 
mooi zicht op Loker, samen met De Klijte, Dranouter, Kemmel, 
Nieuwkerke, Westouter, Wijtschate en Wulvergem de acht dorpen van 
Heuvelland. Na de welgekomen rust in Loker wandelen we langs de 
flanken van de Zwarteberg met heel veel mooie vergezichten op het 
Heuvelland en onze Zuiderburen. De bospaden die wij mogen betreden 
zijn zelfs "fietsvrij" gehouden. Wij steken "de schreve" (is de landsgrens 
met Frankrijk) over om verder te genieten van het heuvelachtig 
landschap. Plots duikt er langs onze wandelweg het "Mont Noir Military 
Cemetery" op. Een goed onderhouden Britse Militaire begraafplaats waar 
we even halt houden voor enkele foto's en een moment van bezinning. 
Dit kerkhof ligt in het Franse Sint-Janskappel op slechts een halve 
kilometer van de landsgrens. In de Parochiale zaal St-Benoît van deze 
plaats nemen we onze tweede rustpauze. Daarna wordt de Zwarteberg 
(152m) onder onze voeten geschoven. Onderweg passeren we aan 
meerdere visvijvers alwaar hengelaars hun hartje ophalen!... Wij houden 
even halt bij een Lourdesgrot die is toegewijd aan O.L.Vrouw van La 
Salette. Als toemaatje maken we ook nog een doortocht mee van de  
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Michel en Albert 
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wielerwedstrijd "Heuvelland Classic" voor beloften U23. Een uur voor 
afreis bereiken we de finish, tijd genoeg om nog een biertje te 
degusteren. 

 
Onze nacht brengen we door in Velotel in Brugge. Daarvoor moet echter de innerlijke 
mens nog versterkt worden. Maar vóór het eten worden we in kennis gesteld van een 
spijtig ongeval. Jacqueline is in haar verblijf in Velotel gevallen en heeft hevige pijnen 
aan haar pols/onderarm. Tresia en Paul vergezellen haar naar het ziekenhuis, 
alwaar een breuk wordt vastgesteld en haar hand/arm wordt gestabiliseerd in 
afwachting van verdere behandeling... Ondertussen wordt er lekker gegeten en het 
drietal keert binnen een respectabele periode terug uit het ziekenhuis om toch ook nog 
van het avondmaal te genieten. Slaapwel iedereen... 
Ontbijt kan vanaf 6u00! Nou ja, vanaf 7u00 mag ook... Allemaal goed geslapen? 
Het lijkt van wel, want er wordt toch weer goed gegeten. Iets voor negen de bus op en 
richting Wenduine. 
 

NAZOMERTOCHT 
 
Tijdens ons ontbijt in Brugge stonden de hemelsluizen nog wagenwijd 
open. Maar rond 9u20, wanneer chauffeur Luc zijn autocar parkeert op 
20m van de ingang van de startzaal (Wielingencentrum op de dijk in 
Wenduine), is de lucht helemaal opgeklaard. De afstanden van 4 - 7 en  
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14 km worden het meest geanalyseerd. Vooral omdat de 21 km een 
combinatie is van 14 + 7. Iedereen op pad, wij op de 14... 
Onmiddellijk na vertrek merken we rechts van ons een wit paviljoentje 
met een rood dak, dit is de Spioenkop in Wenduine, vanwaar je een 
prachtig panorama hebt op het polderlandschap, de kustvlakte en de 
bosrijke omgeving. De 7 en 14 km lopen samen, vanop de zeedijk van 
Wenduine naar de duinbossen, een wandel- en natuurgebied van 152 ha 
dat zich uitstrekt tussen Wenduine en Bredene. De 7 km-wandelaars 
verlaten ons na een tijdje en wij stappen verder op de paden van de 
duinbossenwandelroute richting De Haan. De rustpost is ingericht in de 
gebouwen van de scholen "de Zeeboon". 
Na de nodige dranken en spijzen trekken we door het centrum van De 
Haan. Aan het gemeentehuis prijken een aantal fiere hanen, die wij 
uiteraard op de gevoelige plaat vastleggen. Verder passeren wij aan het 
alomgekende en geklasseerde tramstationnetje om via de zeedijk terug 
landinwaarts te stappen om een groet te brengen aan Albert Einstein. 
De zandpanne en het strand leiden ons naar de finish. Bijna droog 
gebleven! Toch kiezen we ervoor om toch nog 4 km te stappen. Dat 
hadden we misschien beter niet gedaan... Na 1.5 km begint het te 
regenen, gieten, blijven regenen tot aan de zaal. 
Ondanks het laatste halfuur regen, mogen wij toch spreken van een 
geslaagd wandelweekend. 
Bedankt aan alle reisgenoten en wij kijken nu al uit naar WW 2020. 

Willy 
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    CLUBFEEST DE MARKTROTTERS HERNE 2019. 

Na de " knaleditie " van vorig jaar is er in bestuurskring terug voor 
gekozen om ons clubfeest ook dit jaar in De Egelantier te laten doorgaan 
en wel op zaterdag 23 november. Inderdaad, zowat een weekje later op 
de kalender dan andere jaren. Dit alles heeft te maken met 
beschikbaarheid van zaal en orkest voor de rest blijft alles bij het 
gebruikelijke stramien. Afhalen van de nieuwe lidkaarten, de attesten 
voor de mutualiteit en Walkings, en tussendoor genieten van een apero 
met wat hapjes. Vervolgens zullen, tussen de gerechten door, 
verschillende sprekers zowel een evaluatie maken van het voorbije 
wandeljaar als van wat komen zal in 2020. De muzikale omlijsting, hoe 
kan het ook anders, is in handen van  Johan De Muylder , na vorig jaar 
geen onbekende meer en een zekerheid op " ambiance ".  Ook nu weer 
willen we beleefd vragen het beginuur te respecteren , het personeel van 
De Egelantier ( en ook wij als bestuur ) zullen jullie hiervoor dankbaar 
zijn !!! 

IEDEREEN IS OP DIT FEEST  UITERMATE WELKOM VANAF 

12U30 VOOR VOLGEND PROGRAMMA: 

 12u30 :  Opening deuren en ontvangst genodigden  

   Administratie door Bea en Patrick 

                     Tussendoor aperitief met hapjes   

                     Powerpointvoorstelling door Raymond 
 12u55 : Welkomstwoord door Willy Jeuris 

 13u00 : Voorgerecht 

 14u00 : Nabeschouwingen 2019 door Willy Jeuris 

 14u15 : Hoofdgerecht 

 15u15 : Voorstelling eigen organisaties anno 2020 door Patrick 

    Voorstelling busuitstappen en WandelWeekend 2020 
    door  Theresia en Paul 

 15u30 : Uitslag regelmatigheidscriterium 2019 door Jean-Marie en 

     bestuur 

  : Prijzenslag door Etienne 
 16u30 : Koffie met lekkernij 

 : Muzikale omlijsting door Johan De Muylder  
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Ook dit jaar hebben we besloten om de ledenbijdrage voor deze gezellige 
samenkomst te behouden op  35,00- euro per persoon , volledig menu 
met dranken aan tafel en consumpties naar keuze na de 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 1 november 2019. Zie ook in 
dit verband het artikel “ Ledenbijdrage 2020 “ elders in dit clubblad. 
De Egelantier is nog altijd gelegen in de Kerkstraat 6 te Herne. 
 

 

 
 

                      Patrick 
 
 
                     

Opname in Ereclub Wandelsport 
Vlaanderen. 

 

Naar jaarlijkse gewoonte kunnen mensen welke ofwel 1.000 tochten ( of 
een veelvoud hiervan ) ofwel 20.000 km ( of eveneens een veelvoud 
hiervan ) gewandeld hebben, als ze dit wensen, opgenomen worden in 
de Ereclub van Wandelsport Vlaanderen en desgewenst gehuldigd 
worden tijdens de Nieuwjaarsvieringen van januari 2020. De wandelaars 
die voor het eerst gehuldigd worden, moeten een keuze maken in welke 
categorie ze willen gehuldigd worden: ofwel voor het totaal aantal 
afgelegde kilometers, ofwel voor het aantal deelnames aan tochten. Alle 
gehuldigde leden ontvangen een leuk aandenken, een getuigschrift en 
mogen gratis mee aan tafel voor een lekker menu. Partners, bestuurders 
van clubs, sponsors van clubs ... betalen € 40,00 p/p. Alle leden die 
denken in aanmerking te komen voor huldiging moeten zich wenden tot 
het secretariaat bij Patrick, dit zeker voor eind december.  



 
30 

 

Dit zijn de voorwaarden: 
- Enkel wie al gevierd werd , kan de vraag stellen voor omschakeling. 
- De omschakeling kan enkel van afstand naar aantal tochten en niet 
omgekeerd. 
- De omschakeling is éénmalig. 
- De aanvraag kan enkel op een moment dat een veelvoud van 5.000 km 
is bereikt. Voor de omschakeling wordt elke 20 km omgezet in 1 tocht   
( 1.000 km staat gelijk met 50 tochten, 55.000 km staat gelijk aan 2.750 
tochten; wie 55.000 km doorgeeft als referentie bij omschakeling kan 
voor het eerst gevierd worden bij 3.000 tochten ). 
- De omschakeling moet niet alleen in de eigen club worden 
doorgegeven, maar ook per e-mail aan het secretariaat van WSVL vzw. 
Daarbij moet het juiste aantal kilometers worden doorgegeven, waarop 
het secretariaat zich zal baseren om het aantal verworven tochten te 
bepalen. De dag waarop die e-mail wordt verstuurd geldt als officiële 
overstapdatum. Pas vanaf die datum mag je nieuwe tochten in rekening 
brengen voor de competitie van het aantal tochten. 
 
Volgend jaar gaat deze viering voor clubs uit Vlaams-Brabant door op 
24-01-2020 in Parochiezaal Sint Martinus, Hollebeeksebaan 1/3 te 
Wezemaal. 
Leden Marktrotters die willen opgenomen worden gelieve jullie naam op 
te geven aan ons secretariaat ( janssenspat@telenet.be of 054-587022 ). 
Voor de gelauwerde is deze viering met maaltijd gratis, aan mensen die 
hen willen vergezellen wordt € 40,00 aangerekend.  
              Patrick 
 

 

OPGELET! ZEER BELANGRIJK! 
De lidkaarten 2019 zijn slechts geldig tot 31/12/2019. 

Vanaf 1/01/2020 MOETEN de nieuwe lidkaarten voorgelegd worden 
bij inschrijving.  

Vernieuw dus TIJDIG uw lidmaatschap: ten laatste 30/11/2019 
Lees aandachtig de artikels van Patrick en Bea hierna. 
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        Vernieuwing lidgelden en nieuwe lidkaarten.  
                           Spaaractie voor  leden.                                          

 
►De lidkaart 2019 is geldig tot 31-12-2019! Wie dus volgend jaar vanaf 
1 januari met zijn oude lidkaart 2019 gaat wandelen zal geen ledenkorting 
meer krijgen. Wie niet aangeduid is als betaald zal in februari ook geen 
Walking Magazine meer krijgen. Het is dus belangrijk om zoveel als 
mogelijk de ledenhernieuwing af te ronden tegen eind december. 
Uiteraard kan men nog hernieuwen in de maanden januari, februari en 
maart, maar zolang er niet hernieuwd is wordt men beschouwd als zijnde 
niet-lid en betaald men dus een hoger inschrijfgeld. 
►De lidkaarten 2020 zullen er ook helemaal anders uitzien dan de 
papieren versie van nu. Een degelijke PVC kaart met het formaat van 
een bankkaart moet namelijk voorkomen dat de slechte kwaliteit van nu 
zich zou herhalen. 't Is ook zo dat deze lidkaart voor 2 jaar zal gebruikt 
worden, maar in 2021 zal ze pas gebruikt kunnen worden na storting van 
het lidgeld. 
Het adres zal ook niet meer op de lidkaart staan, wie dus verhuist moet 
dit nog wel melden, maar een nieuwe lidkaart zal niet nodig zijn. 
►Om iedereen te stimuleren om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen 
en dus tijdig zijn lidgeld te betalen, heeft men bij Wandelsport 
Vlaanderen een spaaractie op poten gezet exclusief voor leden. 
Elk lid dat hernieuwt voor 2020 krijgt samen met zijn lidkaart en het 
mutualiteitattest ook een wandelboekje gratis. Men gaat dus wandelen, 
neemt dit wandelboekje mee, en laat het afstempelen door de 
organiserende club. Na 15 tochten kan een regenponcho bekomen 
worden of men kan doorsparen tot 25 wandeltochten en een rugzak 
verkrijgen. Er dient dus een keuze gemaakt voor wat men spaart en men 
kan beginnen sparen vanaf het moment dat men het wandelboekje in 
zijn bezit heeft, dus ook al in 2019. Hoe eerder men zijn lidgeld 
hernieuwt hoe eerder men stempels kan verzamelen! 
De gadgets kunnen afgehaald worden op de 5 Regionale wandeldagen 
2020 ( 29 maart Antwerpen - 2 mei Herzele - 10 mei Zaventem - 23 
augustus Lummen - 12 december Ieper ) of Vlaanderen Wandelt 2020     
( 26 april te Koksijde of Asse ) of de Wandelbeurs 2020 ( 26 en 27 
september in Mechelen ). 
Dit zijn de enige data en locaties waar het gadget kan afgehaald worden. 
                      Patrick 
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LEDENBIJDRAGE 2020 
 

De prijs voor deelname aan het clubfeest 2019, de Walking in Belgium 
2020 en een wandelboekje blijft ongewijzigd.  
Omdat Wandelsport Vlaanderen vanaf 2020 de bijdrage per lid verhoogt, 
stijgt het clublidgeld naar € 15,00. 
 

Clubfeest 
2019 

Lidgeld  
2020 

Walking in 
Belgium 

2020 

Wandelboekje 
   

Totaal 

     

€ 35,00 € 15,00 € 8,00 € 1,00 € 59,00 

     

 
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 trouwe-medewerkerskaart/waardebon voor 
deelname aan het clubfeest vergeet die dan niet in mindering te 
brengen!!! Clubfeest 2019 wordt dan € 25,00/€ 15,00. Bezorg mij echter 

je kaart(en) nog vóór het clubfeest doorgaat. ☺ 
Uiterste betaaldatum voor leden die deelnemen aan het clubfeest ► 1 
november 2019 ◄ 
 
Leden die uitsluitend het lidgeld hernieuwen, Walking in Belgium en/of wandelboekje 
aankopen graag betaling vóór eind november 2019. Huidige lidkaart geldig tot 31 
december 2019!!! 
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☺ Indien uw mutualiteit een terugbetaling doet voor sport, vraag dan 

(na betaling) het lidgeld voor 2020 terug. ☺ 
 → Samen met je lidkaart 2020 ontvang je van secretaris Patrick een 
reeds ingevuld aanvraagformulier, dat je aan je mutualiteit bezorgt. 
Het attest mag echter pas vanaf 1 januari 2020 ingediend worden, omdat 
het over verzekeringsjaar 2020 gaat!!! 
  
 Bea 

       
 

REGELMATIGHEIDSCRITERIUM  
2018 - 2019 

Weldra komt de prijsuitreiking van het intern regelmatigheidscriterium 2018 - 2019 er 
aan. Naar jaarlijkse gewoonte zal dit geschieden tijdens het clubfeest van zaterdag 23 
november 2019. Mogen wij derhalve opnieuw beleefd vragen jullie uitslagen, per mail, 
per post of persoonlijk af te geven - liefst aan Jean-Marie of een ander bestuurslid - vanaf 
1 november (vroeger mag ook) en ten laatste op 10 november 2019. Vereiste om 
gelauwerd te worden is minimum 350 punten te hebben behaald tussen 1 november 
2018 en 31 oktober 2019 ! 
 

REGELMATIGHEIDSCRITERIUM 2019 - 2020 
Periode : 1 november 2019 tot 31 oktober 2020 

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   
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Telbladen :   
● Elektronische telbladen contact : raymond.ict@marktrotters.be * 02/396.01.09 
● Papieren telbladen contact : paduart.jm@gmail.com * 02/396.29.56 
 

Voor het regelmatigheidscriterium 2019-2020 heeft het bestuur beslist om alle criteria van 
de twee vorige edities 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 

 

 

Familiebericht: 
 
Marina Laner en Willy De Kegel willen graag de talrijke Marktrotters 
bedanken voor de blijken van medeleven die zij van hen mochten 
ontvangen naar aanleiding van het overlijden van de moeder van Marina. 

 
 

Tip om je clublidkaart nooit meer te vergeten. 

Heb je een smartphone? Download dan een app om ‘klantenkaarten’ in 

op te slaan (bvb. Stocard) en volg de handleiding om je lidkaart in die 

app op te slaan. Je kunt ook de lidkaart van je partner registreren. Voor 

de inschrijving moet je dan alleen de app openen, de naam van je lidkaart 

aanklikken en de barcode verschijnt op het scherm. De scanner leest die 

code moeiteloos in. Nooit meer je lidkaart onderaan in je rugzak moeten 

gaan zoeken of je portefeuille leegmaken om die verrekte kaart te 

vinden…  
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Eindejaarstochten 2019 
 
 
De Eindejaarstocht van uw wandelclub vindt zoals steeds plaats op de 
derde zondag van de maand december, voor 2019 is dit op 15 december. 
Alhoewel aanvankelijk werd gekozen en vermeld om te starten te 
Meerbeke, trefcentrum De Linde, wordt het Hartencollege te Ninove de 
vertrekplaats. 
Omdat wij verleden jaar aan “ 't Zusterhuis”een mooie herinnering 
overhielden, weinig of  geen tekortkomingen mochten vaststellen en veel 
positieve reacties kregen was deze beslissing vlug genomen. Zoals steeds 
zijn er de afstanden van 4, 6, 10, 15 en 22 km. 
De deelnemers aan de kortste afstand (4km) en de langste afstand (voor 
de 22 km als opwarmer) maken een trip binnen de stadsmuren, 
vertoeven even langs de oevers van de Dender en ontdekken verder een 
groot deel van de Ninoofse bezienswaardigheden zoals: de Koepoort, de 
Abdijkerk met zijn Abdijpoort, zijn archeologische site, de overblijfselen 
van de toegangspoort abdijbeluik, de Marathonlopers,' t 
Wortelmanneken, De Twijnster, Dingsken enz. 
Uiteraard kunnen alle deelnemers deze stadslus toevoegen aan hun 
programma. 
De deelnemers aan de 6 km volgen het stadspark en de oevers van de 
Dender om de Pollaarse en Meerbeekse velden in te duiken en via “de 
Nieuwe Kerk” terug het centrum op te zoeken. 
De wandelaars van de 10,15 en 22 km doen hetzelfde doch verkennen 
wat ruimer de landelijke omgeving van Pollare en Meerbeke en kunnen 
in Denderwindeke een rustpauze nemen in de Stedelijke bassischool 
Windekind, bemand en bevrouwd door het team van Danny en Greet. 
Van hier uit vertrekken de plaatselijke lussen bestemd voor de langere 
afstanden van 15 en 22 km. 
Deze wandelaars kunnen dus nog wat meer genieten van deze rustige, 
landelijke omgeving met afstanden van 4 en 6,3 km, vooral deze laatste 
welke door het kleine Lieferinge loopt is een aanrader. Lieferinge mag 
immers trots zijn op zijn kasseide, zijn beschermde dorpskom met  het 
schilderachtige Onze-Lieve-Vrouwekerkje. 
Er wonen een 320 tal “Beddezekers” in deze op één na kleinste 
deelgemeente van Groot-Ninove. 
Het heet dat destijds alhier een kapel stond alwaar te bedevaart werd  
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gegaan tegen bedplassen …., 
Voor wie nog meer wenst te weten over Ninove: voor deze gelegenheid 
zal de dienst Toerisme van de stad geopend zijn van 9 tot 19 uur, alzo zal 
men aldaar kennis kunnen maken met de stadsreuzen, Doeken en 
Doeka, hun zoon Geraard, Bockstael, Sint-Pieter en den Belleman. Deze 
dienst is gehuisvest in de vroegere Hospitaalkapel, Burchtstraat 44, op 
amper 100 meters van de startplaats. Alle deelnemers gaan langs dit 
gebouw en zijn er welkom, toegang gratis. 
Deze tocht is tevens de laatste etappe voor het bekomen van de 
Cesarbier trofee. 
Belangrijke info: 
Het adres van de startlocatie: Hartencollege Secundair, Onderwijslaan 4 
te 9400 Ninove. 
De toegang tot de (enige) rustpost te Denderwindeke is te bereiken via 
de achterzijde in de Kruisveldstraat en NIET via de drukke 
Edingsesteenweg. Voor de helpende handen aldaar: 
de Kruisveldstraat is een éénrichtingsweg, komende van Jeiren, sorry 
Herne, voorbij de kerk van Denderwindeke en 50 m voorbij de Garage 
Opel Berckmans rechts af  en je vindt de school aan uw rechterzijde. 
Aan diegenen welke zich geroepen voelen om te helpen, 
tochtverantwoordelijke ben ikzelf, graag een seintje, mijn 
contactgegevens zijn terug te vinden achteraan dit Trotterken, 
Geniet van de komende herfst want het zal vlug winter zijn. 
 

Etienne 

 
 

De ET voor medewerkers in een notendop: 
 
Tochtverantwoordelijke: Etienne Hemerijckx, 054/32.44.55 – 
0473/697.217 – etienne.hemerijckx1@telenet.be 
 
Startzaal: Hartencollege (SO), Onderwijslaan 4, 9400 Ninove. 
 
Rustpost: Stedelijke basisschool Windekind, Edingsesteenweg 344,  
9400 Denderwindeke. (Ingang via Kruisveldstraat, achterzijde school.) 

mailto:etienne.hemerijckx1@telenet.be
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Volgende bestuursvergadering: 25 oktober 2019  

Bank: BE10 0011 1523 8504 (BIC GEBABEBB) – ‘De Marktrotters Herne’ 
BTW-nummer BE 0876 086 083 

GSM ‘De Marktrotters Herne’: 0484/96.49.50 
Website: www.marktrotters.be 
Volgend clubblad: januari 2020 

 

Voor je agenda: 

Meteen 
Je aanmelden als medewerker voor de  

EINDEJAARSTOCHTEN 

31/10/2019 Einde RC 2018-2019 

01/11/2019 Inschrijven en betalen voor clubfeest (+ lidgeld 2020) 

01/11/2019 Start RC 2019-2020 

10/11/2019 Laatste dag indienen uitslag RC 2018-2019 

23/11/2019 Clubfeest 

30/11/2019 Uiterste datum betaling lidgeld 2020!! 

13/12/2019 Bewegwijzeren parcours Eindejaarstochten 

14/12/2019 Klaarzetten zalen voor Eindejaarstochten 

15/12/2019 EINDEJAARSTOCHTEN 

16/12/2019 Weghalen bewegwijzering Eindejaarstochten 

25/12/2019 Indienen kandidatuur Ereclub Wandelsport Vlaanderen 

01/01/2020 LIDKAART 2019 NIET MEER GELDIG! 

Wat regel je met wie? 
Aangifte ongeval; formulieren mutualiteit; 

lidkaarten; wandelboekjes. 
Patrick 

Financiële verrichtingen; afgeven 
waardebonnen. 

Bea 

Gegevensstickers voor inschrijfkaarten 
Rangschikking  regelmatigheidscriterium 

Jean-Marie 

Clubkledij Marielou 

Trotterke en Website Raymond 

Bijhouden trofeeën 
Organisatie Eindejaarstochten 

Etienne 

http://www.marktrotters.be/

