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Beste clubleden, 

De postman/vrouw heeft zo-even het laatste Trotterke van 2017 in jullie 

brievenbus gedropt. Alweer een jaar voorbij… 

Naar goede traditie wacht in het laatste kwartaal van het jaar nog wel wat 

activiteit in jullie wandelclub. Hou dus de agenda goed in de gaten. 

Vergeet ook niet eens een blik op onze website te werpen: de eigen 

activiteiten worden er op aangekondigd en als er ergens een startplaats of 

datum van een wandeltocht verandert melden wij dat in de rubriek 

‘Gewijzigde Tochten’ 

In dit nummer vinden jullie info over de komende busuitstap, het 

ledenfeest, de vernieuwing van het lidgeld voor 2018, de terugbetaling 

van lidgeld door de mutualiteit,… en we kijken terug op de recentste 

activiteiten. Ons clublid Ilse geeft een relaas van haar deelname aan de 

‘Nacht van de volle Maanmarathon’ 

De plannen voor 2018 zijn zo goed als rond en de deelnemers aan het 

jaarlijkse ledenfeest vernemen in ‘De Parel’, bij een driegangenmenu, als 

eersten hoe dat in elkaar steekt. Een paar dagen later verschijnt alles 

netjes op de website. Onze parcoursverantwoordelijken zijn druk doende 

om de laatste hand te leggen aan hun respectievelijke organisaties: Benny 

voor de Kriek- & Mattentochten en de Urbanustochten, Willy Jeuris 

voor de Eindejaarstochten 2018. 

Voor de Eindejaarstochten 2017 wroet Etienne zich momenteel nog 

door de laatste administratieve doolhof om alles netjes op orde te 

hebben tegen 17 december. Hij zit constant bij zijn telefoon en 

controleert om de tien minuten zijn mailbox om te kijken of je je al hebt 

gemeld als medewerker, want zonder jullie hulp staat hij machteloos. 

Wellicht tot op het ledenfeest en anders zeker op de ET. 

Raymond 
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Wandelweekend van 12 & 13 augustus 2017 
 

Dag 1: naar Spalbeek - Hasselt 
Zaterdag 12 augustus, 5u30, de wekker kraait! 
Opstaan, wakker worden (of omgekeerd), scheren, wassen, kammen, 
kleden (omgekeerd is iets moeilijker). 't Is zover, wij vertrekken vandaag 
op wandelweekend. 
Op de dag van de Urbanustochten was dit nog zo ver weg, maar nu...   
7u15 stappen we buiten en enkele ogenblikken later rijdt de autocar ons 
voorbij richting Hernekouter. 
Iedereen is op post! Met 37 Marktrotters aan boord vertrekken we om 
7u30 stipt. Het is bewolkt en er valt wat motregen. Chauffeur Marnic 
brengt ons in minder dan twee uur naar Spalbeek alwaar de wandelclub 
"Terug Op Stap - Post" vandaag wandelingen van 3 - 6 - 9 - 10 Km 
(onderling combineerbaar tot grotere afstanden) op haar programma 
heeft. 
 
---Terug Op Stap - Post is een club die ontstaan is uit een groepje Postmensen die 
graag gingen wandelen. Zij waren voornamelijk werkzaam in het vroegere 
uitreikingskantoor Hasselt 1 en als vereniging aangesloten bij de Sociale Dienst der 
Posterijen. 
Hun logo was in de beginjaren een kepie van een postman-uitreiker. 
Mettertijd mee geëvolueerd zijn zij op dit ogenblik ook een VZW en organiseren zij 
op jaarbasis 8 wandelingen (4 op maandag, 2 op zaterdag en 2 op zondag).--- 
 
Volgens de organisatoren loopt de wandeling van 9 km door veel natuur. 
Dus wij op stap. 
En we gaan al heel vlug de natuur in, paden en wegen leiden ons naar 
een uithoek van Lummen. Een paar keer geplaagd door mini-mot-regen 
houden we het voor de rest droog. 
Op de terugweg lopen we een eind langs de Demer om te flirten met de 
grens met Berbroek (deelgemeente van Herk-de-Stad) 
Terug in de startzaal blijft er nog tijd genoeg over om de 10 km aan te 
vatten. Deze afstand loopt een aantal km's over verharde wegen om op 
het grondgebied Kermt de natuur in te gaan. Op zeker ogenblik wordt 
het zo stil dat wij zelfs denken dat we in "een stiltegebied" wandelen. 
Wanneer we terug in de bewoonde wereld komen en de baan Hasselt - 
Diest willen oversteken, stellen we vast dat Hasselt op "slechts" 4 km  
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naar rechts ligt. Maar wij kiezen voor links, terug naar de startzaal in 
Spalbeek. De inschrijvingen zijn ondertussen afgesloten en de teller 
strandt op 605. Om 16u30 wordt de rest van onze groep naar het 
centrum van Hasselt vervoerd om aan te sluiten met de anderen die 
reeds vroeg na de middag richting hoofdstad van de provincie Limburg 
trokken. 
 
 
Waar gebeurd verhaal! 
De Voorzitter van een Limburgse wandelclub neemt deel aan een wandeling in een 
buurgemeente in Haspengouw. Na de wandeling wil deze man een goei pint drinken. 
Op de prijslijst staat "Duvel" echter geschrapt. De man doet navraag hieromtrent en 
krijgt van de Voorzitter van de organiserende club volgende uitleg: 
"Collega, wij organiseren onze wandeling vanuit een Katholieke startzaal en "Den 
Duvel" komt er hier niet in! Maar wij kunnen U wel een "Ommegang" 
aanbieden..." 

Willy Jeuris 
 
 
Dag 2 : Oupeye 

Als we ’s morgens uit het raam van het hotel ‘Radisson Blue ‘ keken, 

zagen we dat het miezerige weer van de zaterdag had plaatsgemaakt voor 

het zonnetje. Dat was al een goed begin. 

Bijna  iedereen was er vroeg bij om zich te goed te doen aan het rijkelijk 

voorziene ontbijt. 

Omwille van de plaatselijke festiviteiten , nl  Virga Jesse Feesten, waren 

we genoodzaakt om in groep gepakt en gezakt, een eindje  naar de bus te 

wandelen . Deze  stond ons op te wachten aan de rand van de stad 

Hasselt.   

Rond 10 uur kwamen we aan in Oupeye , een dorp in de provincie Luik. 

Daar kon je kiezen voor de afstanden 4, 8, 13 en 21 km. Wij kozen voor 

de 13 km met 2 maal om de 4 km een rustpost. Vrij vlug verlieten we de 

dorpskern en wandelden we op de plaatselijke veld- en boswegjes. Hier  
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en daar zat er een stevig klimmetje tussen afgewisseld met mooie 

vergezichten en panorama’s 

Na de eerste controle kregen we een mooie lus.  

We wandelden , na een korte maar stevige  kuitenbijter , ongeveer een 

kilometer lang op de oude trambedding naar Maastricht (Ardeense 

Leirekensroute). Weeral werden we vergezeld door mooie vergezichten. 

Hier en daar zag je groepjes Marktrotters , gezellig keuvelend, voorbij 

stappen. We keerden terug naar de controlepost via een oude 

steengroeve. 

Na de tweede controle sloten we aan bij een groep Marktrotters en 

keerden terug naar de startzaal, waar een wijntje en een hapje zeer 

verkwikkend werk deden. 

De organisatoren mochten hier 1364 wandelaars verwelkomen en de 

tevreden voorzitter van ‘La Godasse’ kwam ons op de bus bedanken 

voor het gewaardeerde bezoek. 

Een dutje achteraf op de bus was voor velen meer dan welkom. Zo zie je 

maar dat een wandelweekend heel veel deugd kan doen (zie foto’s op de 

website). 

Als kers op de taart werden de 2 behaalde trofeeën verloot. Anne-Marie 

Duquene won een fles jenever van Smeets en Jacqueline Schols won een 

mandje met produkten met streken…. , oei typfout, … met 

streekprodukten. 

Maggi 

Willy wandelde in Oupeye de 21 km-tocht en schreef hierover: 

 Relaas van de 21 km tussen rustpost 1 en 3  

- Na de 1ste rustpost in Heure - le - Romain stappen we na +/- 100 m 

een holle weg in, die ons naar een hoger gelegen pad brengt. Wanneer we 

de steenweg dwarsen merken we dat Maastricht op "slechts" 20 km  
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afstand ligt. Enkele honderden meters verder nemen we afscheid van de 

13 km. Wij verder op de 21. Tussen akkers en velden en een afdaling van 

15% bereiken we Ronclenge - sur - Geer alwaar men propaganda voert 

voor het wandelen "tussen Jeker en Maas". De volgende korte, maar 

steile helling (volgens kenners méér dan 25%) van  ongeveer 40 m die we 

nog moeten beklimmen voor de rustpost wordt niet door iedereen 

gesmaakt. Verpozen en iets eten doen we in de gebouwen van "La 

Cerisaie" een sociale instelling voor gehandicapten in Bassenge. Deze 

gemeente wordt in het Nederlands Bitsingen genoemd en behoorde tot 

in 1963 bij de provincie Limburg.  

Bij het verlaten van het domaine "La Cerisaie" zien we een Mariabeeld in 

een grot. "Petit Lourdes" zal een affiche ons leren. Enkele mensen 

hebben op de banken voor deze grot plaats genomen en komen tot rust.  

De terugweg van rustpost 2 (La Cerisaie) naar rustpost 3 (2e X Heure - le 

- Romain) loopt grotendeels over rustige wegen en paden die 

voorbehouden zijn aan  landbouwvoertuigen - ruiters te paard - fietsers 

en voetgangers, tussen bietenvelden en boomgaarden met perelaars. Het 

heuvelend landschap biedt ons gratis de mooie vergezichten. 

Willy Jeuris 
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NACHT VAN DE MAAN WANDELMARATHON 

8 juli 2017 - Zoersel 

 

Ons clublid Ilse Fastenaekels brengt een verslag van haar deelname aan dit evenement 

In de maand maart rijpte de idee om eens deel te nemen aan deze 

marathon, nu nog proberen om andere chinese vrijwilligers te vinden om 

mee te gaan. Misschien kan ik de buurvrouw en het schoonzusje wel 

overtuigen. 

Zo stonden we dus met 3 aan de start om 22u, een dorpscomité 

Bogaarden, een Marktrotter en een freelance wandelaarster in het 

Kasteelpark van Halle-Zoersel. 
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We zaten ergens halverwege de groep van 1000 wandelaars. 

Spijtig dat de t-shirts veel te klein waren, bijna niemand heeft hem 

kunnen aandoen en ook de wc’s mogen volgend jaar worden uitgebreid, 

6 voor zoveel wandelaars ineens is toch wel heel weinig, zelf 20 minuten 

file gedaan en geluk gehad om nog om 22u te kunnen vertrekken. 

 

Na het ‘Nacht van de maan”lied trok de stoet wandelaars zich op gang 

om te wandelen in de Antwerpse Kempen. 

 

Vanuit het kasteelpark ging het richting Ranst langs het fort van 

Oelegem dat nu dienst doet als vleermuizenreservaat om vandaar verder 

te wandelen naar het Albertkanaal.  Wie wou kon hier Moondippen. 
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Ondertussen hadden we toch al een 10-tal km afgelegd en 2 posten 

gepasseerd en kon je de dansende lichtjes van de vele reflectoren en 

glowsticks volgen. 

Van hieruit richting Grobbendonk en verder naar Pulle voor de derde 

bevoorradingspost op 14 km.  Aangezien het een zeer heldere nacht was 

konden we ondertussen volop genieten van de volle maan. 

 

 

Van hieruit verder naar Pulderbos en 

Einhoven waar De Landelijke Gilde 

klaarstond met lekkere tomatensoep 

en brood (post 5 op 21 km) 

 

Na 4 km op post 6 (totaal 25km en 

dus al meer dan halfweg) kregen we 

nogmaals een flesje water en een 

speculoosje om van hier verder te 

stappen richting Oostmalle en het  
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domein Kasteel Renesse (post 7, 28km) voor een kippensateetje. 

 

Aan post 8 op 31 km konden we genieten van een beker verse koemelk.  

Nog 11 km te gaan 

 

Aan post 9 werden we nogmaals bevoorraad met cola en een peperkoek 

(34km) om verder te stappen richting Abdij van Westmalle waar de 

paterkes waarschijnlijk al aan het werk waren. 

 

.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochtendgloren by by Janneke maan bedankt 

voor het gezelschap heel de nacht. 

En nu op naar post 10 (39 km) voor een 

laatste snack (bounty, mars…). 

 

Dan de laaste km en die bleef eigenaardig 

genoeg voor iedereen maar duren en duren tot 

eindelijk … 
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FINISH 

 

 

Yes we dit it: 42 km. 

 

 

 

Zeker voor herhaling vatbaar. 

Ilse 

 

 

 

CLUBLEDEN VERMIST! 

Marielou heeft in haar winkelrekken nog polo’s liggen die 

bedoeld zijn als geschenk voor de leden-wandelaars ter 

gelegenheid van ons 35-jarig bestaan in 2017. Enkele leden 

hebben hun polo blijkbaar nog niet opgehaald. Tijdens de 

komende activiteiten (clubfeest en/of Eindejaarstochten) 

kunnen zij hun geschenk nog afhalen bij Marielou. Handig zou 

zijn als je haar vooraf je kledingmaat doorgeeft op mobiel 

0472/572589   of via marielou.laus@skynet.be . De actie stopt 

op 31/12/2017!  

mailto:marielou.laus@skynet.be
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Groepswandeling 09 september 2017 

Ondanks de niet zo fraaie weersvoorspellingen stonden toch 53 van de 

59 ingeschreven Marktrotters paraat voor de groepswandeling. Iedereen 

kreeg een flesje water voor onderweg. 

Er waren twee parcours voorzien, nl  4,2 km en 8,5 km.  

De dreigende regenwolken zorgden ervoor dat enkele wandelaars 

uiteindelijk toch een andere (lees kortere ) afstand kozen dan vooraf 

opgegeven.  

17 stappers gingen op weg voor de 4,2 km- wandeling naar het bos van 

Strihoux . Velen keken zich de ogen uit naar de statige villa’s die er 

stonden. We maakten een lus langs smalle bospaden die zich tussen de 

prachtige percelen bevonden, om zo terug te keren naar het vertrekpunt. 

Vandaar begaven we ons met de wagen naar de zaal om daar de stappers 

van de langere afstand op te wachten. 

333 stappers kozen voor de 8,5 km , met als traject  Kokejane - St-

Pieters-Kapelle. Het wandelpad liep over de Koecache . Halverwege 

werd een korte foto-stop gehouden bij de in aanbouw zijnde kubus. 

Daarna gingen we via de veld-weg Postborre naar de Grote-straat. Boven 

gekomen, bood het 

panorama ons in de verte 

reeds een eerste blik op de 

kerktoren van St – Pieters-

Kapelle, zijnde  het 

eindpunt. Na het dwarsen 

van de Edingsesteenweg 

en de 

Geraardsbergsesteenweg 

bereikten we de veldweg 

richting Konijnenbos.  
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Plots moesten we de Mark oversteken. De gids “Benny” probeerde 

iedereen te overtuigen de oversteek door het water te maken , maar de 

meesten verkozen toch het bruggetje. 

Niet lang daarna bereikten we,  het ontmoetingscentrum te St-Pieters-

Kapelle.  

Al bij al hadden we tijdens de wandeling niet te veel regen gehad. 

In de zaal werden we verwend met een hapje en een drankje en werd er 

stevig nagekeuveld over deze mooie wandeling. 

We hadden nog een extraatje voorzien , nl: een quiz. 

Heel geboeid werd er naar de vragen die we stelden geluisterd, waarna er 

bij velen dikwijls een denkbeeldig ballonnetje met een vraagteken boven 

hun hoofd verscheen. En met evenveel belangstelling werden de 

antwoorden aanhoord. 

De vier besten , Lucien Clement, Willy Jeuris, Danny en Greet Van 

Zeebroeck-Vanginderdeuren en Berthe Van Isveldt gingen aan de haal 

met de prijzen.  

Wat hebben we geleerd uit deze quiz? 

- Dat “was” ooit “is” was. 

- Dat het cijfer “nul” op het toetsenbord van je GSM staat. 

- Dat banaan niet eetbaar is met de schil er aan. 

- Dat saffraan van de krokusbloem gemaakt wordt. 

- Dat een be-”droedel”-de mensenkennis een kopbreker voor velen kan 

zijn. 

- Dat op de vraag waarvan overwegend vrouwen op een heel 

mensenleven ongeveer 1 kg van binnen krijgen , ons doet vermoeden (na 

het lezen van de antwoorden, nl herenzaad, sperma) dat  de Marktrotters 
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 “heel gezond” bezig zijn en in de plaats van rode lippen, rode oortjes 

krijgen ! 

- Dat je neus in de weg zit als je met een gesloten rechteroog over je 

rechterschouder wil kijken. 

- Dat je met nomofobie geen schrik van clowns of dwergen moet 

hebben (was iemands antwoord),  

  maar je GSM niet mag vergeten als je thuis vertrekt. 

- Dat iedereen wel eens datumduikt achteraan in de rekken van de 

winkel. 

- Dat je best wat latijn kent als je geld uit de muur haalt in Vaticaanstad. 

- Dat de porfierstoel diende om “alle” vingers van de paus te tellen. 

- Dat mensen in familie of gezin leven, dat je kippen in toom moet 

houden, dat konijnen sprongen,    

   dat oesters in bed liggen, maar vooral dat het parlement vol uilen zit. 

- Dat het voltallige bestuur van de Marktrotters 792 jaar en 6 maanden 

oud is. 

 

Hopelijk heeft iedereen er iets van opgestoken? 

Hopelijk heeft iedereen volop genoten? 

 

Benny en Maggi 
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Mee met de bus? 

Wanneer? Zondag 22 oktober 2017 

Naar? Beringen 

Organisator : WSV Wandelend Paal 

Wandeltocht : Limburg wandelt – 45e Internationale tocht 

Startplaats : Spectrumcollege Campus Beringen                  
Bogaardsveld 16 Beringen 

Afstanden : 4 – 7 – 12 – 16 – 20 – 30 - 42 

Opstapplaatsen : Denderwindeke (kerk) : 07.15 u. 
Herne, Hernekouter : 07.30 u. 
Kesterbrugge : 07.45 u. 
Ternat (hoek Assesteenweg/Statiestraat) : 8.00 u. 

Prijskaartje : € 10.00 per persoon, reservering ten laatste op 15 
oktober 2017 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 (Beringen) en de opstapplaats. 

 Zorg dat je steeds in het bezit bent van je lidkaart 
dit voor de eventuele elektronische inschrijving. 

Aantal deelnemers: Maximum 60 

De wandeling : gevarieerd parcours met onderweg veel groen en 
onverhard.  

Paul 

  

In promotie. Dames allen 

daarheen! 
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      CLUBFEEST DE MARKTROTTERS HERNE 2017. 

Volgende maand, op zaterdag 18 november, geven we er een lap op. Die 
dag organiseren we immers ons clubfeest en in een jubileumjaar mag dat 
al eens " knallen ". Omdat wat goed is meestal mag blijven worden 
locatie en formule van deze clubbijeenkomst behouden. 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 mee. 
Voor de muzikale omlijsting hebben we dit jaar gekozen voor Rudi De 
Slachmeulder, voor sommige mensen zeker geen onbekende.  Let wel 
op: we beginnen er een half uurtje later aan dan de vorige jaren, gelieve 
dit te respecteren AUB, het personeel van De Parel ( en ook wij als 
bestuur ) zullen jullie 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 Marielou en Willy 

 13u15 : Voorgerecht 

 14u00 : Nabeschouwingen 2017 door Willy Jeuris 

 14u15 : Hoofdgerecht 

 15u15 : * Voorstelling eigen organisaties anno 2018 door Patrick 

    * Voorstelling busuitstappen en WandelWeekend 2018 door 
    Theresia en Paul 
 15u30 : Uitslag regelmatigheidscriterium 2017 door Jean-Marie en 

     bestuur 
 16u30 : Koffie met lekkernij 

 : Muzikale omlijsting door Rudi De Slachmeulder  
 
Ondanks een verhoging van de menuprijzen ( koken kost immers heel 
veel geld ) hebben we in bestuurskring besloten om de ledenbijdrage 
voor deze gezellige ( jubileum ) samenkomst te behouden op  35,00- 
euro per persoon ( of je zou kunnen zeggen € 1,00 per jaar dat de 
Marktrotters bestaan ) , volledig menu met dranken aan tafel en 3  
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consumpties naar keuze na de maaltijd inbegrepen. Niet leden betalen 
70,00 euro. 
Inschrijven en betalen graag ten laatste op 25 oktober 2017. Zie ook in 
dit verband het artikel “ Ledenbijdrage 2018 “ elders in dit clubblad. 
Het adres van zaal De Parel waar alles te gebeuren staat is: Heirebaan, 
357 te 9400 Denderwindeke. 
Alvast tot dan. 
                      Patrick 

Marktrotters in rouw. 

Op 15 september 2017 overleed ons 

clublid Helena De Clercq op 84-jarige 

leeftijd.  

Helena, vroeger was je samen met je 

hartsvriendin Denise een vertrouwd stel 

bij al onze activiteiten. Er gebeurde bij De 

Marktrotters niets of jullie waren er 

enthousiaste deelneemsters of mede-

werksters. Je ging de laatste tijd niet meer 

zo vaak mee op busuitstap en 

wandelingen moest je ook steeds vaker 

missen.  Maar met de recentste Urbanus-

tochten in juli was je er naar goede 

gewoonte weer bij als trouwe 

medewerkster. In stilte, op de achtergrond, ontfermde jij je over de berg 

vaatwas, samen met een paar andere ‘keukenpieten’. Meewerken bij de 

organisatie van een wandeltocht was voor jou geen ‘karwei’, maar een 

taak die je met plezier kwam verrichten. Als bestuur van je wandelclub 

zijn wij bijzonder dankbaar dat we je zo lang als lid hebben mogen 

kennen en op jou hebben kunnen rekenen. Er blijft nu alleen een gemis 

en mooie herinneringen. 

Vaarwel, Helena, en stap maar niet te snel tijdens je ultieme wandeltocht 

door het heelal. 
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LEDENBIJDRAGE 2018 
 

Niettegenstaande de ledenbijdrage van de clubs aan de federatie wordt 
verhoogd, blijven onze prijzen voor 2018 ongewijzigd.  
 

Clubfeest 
2017 

Lidgeld  
2018 

Walking in 
Belgium 

2018 

Wandelboekje 
   

Totaal 

     

€ 35,00 € 12,50 € 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!  

Vb: 2 x clubfeest – 2 x lidgeld – 1 x Walking in Belgium – 2 x wandelboekje  
Uiterste betaaldatum voor leden die deelnemen aan het clubfeest ► 25 
oktober 2017 ◄ 
Leden die uitsluitend het lidgeld hernieuwen, Walking in Belgium en/of 
wandelboekje aankopen graag betaling vóór eind november 2017. 
 

Alvast bedankt voor het volgen van bovenstaande richtlijnen. 
 

☺ Indien uw mutualiteit een terugbetaling doet voor sport, vraag dan 

(na betaling) het lidgeld voor 2018 terug. ☺ 
 → De procedure is vereenvoudigd: samen met je lidkaart 2018 
ontvang je van Patrick een reeds ingevuld aanvraagformulier dat je zo 
aan je mutualiteit kunt bezorgen. (Wandelsport Vlaanderen bereikte met 
de mutualiteiten een overeenkomst dat een eenvormig formulier mag 
gebruikt worden). 
 Bea 
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REGELMATIGHEIDSCRITERIUM  

2016 - 2017 

 

Weldra komt de prijsuitreiking van het intern regelmatigheidscriterium 2016 - 
2017 er aan. Naar jaarlijkse gewoonte zal dit geschieden tijdens het clubfeest 
van zaterdag 18 november 2017. 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 en ten laatste op 5 november 2017. 
Vereiste om gelauwerd te worden is minimum 400 punten te hebben 
behaald tussen 1 november 2016 en 31 oktober 2017 ! 
 

VERNIEUWING ! 
REGELMATIGHEIDSCRITERIUM 2017 - 2018 

Periode : 1 november 2017 tot 31 oktober 2018 
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 georganiseerd door de club   : 20 
►Deelname aan erkende wandeltocht van wsvl, ffbmp, vgds, adeps 

alsook erkende wandelingen (1) 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 : raymond.ict@marktrotters.be * 02/396.01.09 
● Papieren telbladen contact : paduart.jm@gmail.com * 02/396.29.56 
 

Voor ons regelmatigheidscriterium 2017-2018 heeft het bestuur dus gesleuteld 
aan de criteria. Aangezien er in 2018 geen sprake meer is van 
“Wisselbekertochten” noch “beschermde tochten” hebben wij in de kader 
hierboven de nieuwe geldende criteria bijgewerkt alsook enkele nieuwigheden 
toegevoegd in voege vanaf 1 november 2017. Aandachtig doornemen is dus de 
boodschap ! 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 !  
 

Voor bijkomende informatie : Jean-Marie 
02/ 396 29 56 * 0472 / 63 42 08 

 

(1) Erkende wandelingen in 

Nederland en Luxemburg: tochten 

georganiseerd door wandelclubs die 

erkend zijn door de Koninklijke 

Wandel Bond Nederland 

(KWBN) of de Fédération 

Luxembourgeoise de Marche 

Populaire (FLMP).   
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Eindejaarstochten 2017 
 
Op zondag 17 december vinden de 21ste Eindejaarstochten van onze 
wandelclub plaats en betreden wij als organiserende club voor het eerst 
“vreemd” grondgebied, nl. Ninove. 
In tegenstelling tot de Kriek- en Mattentochten en de Urbanustochten 
heeft onze derde en laatste wandeling van het jaar geen vaste stek als 
thuisbasis. In het verleden bevonden de startplaatsen en parcoursen zich 
steeds op Vlaams-Brabants en Henegouws grondgebied. Gezien 
enerzijds de openstaande betrekking van tochtverantwoordelijke ET 
2017 en anderzijds een organisatie in Ninove tot de mogelijkheden 
behoorde diende ik mijn kandituur in. 
Het vervolg is gekend, ik sta op een paar maanden van mijn vuurdoop. 
Diegene welke mij een beetje kennen zouden er van uitgaan dat Pollare 
en Denderwindeke aan de bak zouden komen, neen dus. De andere kant 
van De Dender wordt onze wandelbestemming. 
Om onze helpende handen en hopelijk talrijk opkomende wandelaars het 
zo aangenaam mogelijk te maken werd uitgekeken naar de meest 
geschikte en bovenal vrije locaties. De buurthuizen “De Pallieter” te 
Outer als startplaats en “Hofstad” te Aspelare als rustpost werden 
verkozen en hiervoor gereserveerd. 
We doen Ninove, de Oudste, Stoutste en Wijste der steden, carnavalstad 
en ook nog de stad van de wortelkrabbers genaamd, bij deze gelegenheid 
niet aan. We trekken naar en door  kleine landbouwdorpjes waar de rust 
en de natuur nog de bovenhand hebben. 

We stellen ze even kort voor: 

De startplaats dus is gelegen in de dorpskern van Outer, in de Smid 
Lambrechtstraat, straat genaamd naar de “koude smid” Lambrecht. Hij 
was een belangrijk figuur uit de Daensistische beweging wiens 
gedenksteen werd geplaatst  in de schaduw van de kerk Sint Amandus 
welke dateert van de vijftiende eeuw. 

Nederhasselt: net als in Outer staat ook in Nederhasselt een Sint 
Amanduskerk, deze dateert van de twaalfde eeuw, in de schaduw van 
deze kerk baant de Molenbeek zich een weg naar Ninove om aldaar uit te 
monden in de Dender. 
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Eichem dan zou zoveel betekenen als “woonplaats bij de eik” en verwijst 
naar de eiken die vroeger in deze streek massaal voorkwamen. Dit 
gehucht werd reeds in de vijftiende eeuw toegevoegd aan Appelterre. Het 
plaatselijke Sint Martinuskerkje is geheel ingebouwd in de bebouwing 
van de Eichem en werd in 2012 om veiligheidsredenen gesloten. 

De rustpost bevindt zich in Aspelare, welke zijn naam te danken heeft 
aan de “esp”, deze boom voelde zich thuis op het moerassig gebied. Ook 
alhier een Sint Amanduskerk van de vijftiende eeuw. 

Je ziet het, er is zeker geen momumentenwandeling in het verschiet maar 
veel natuur, een legendarische Nederlandse topvoetballer zou gezegd 
hebben: “elk nadeel heb zijn voordeel”. 

De parcoursen : de 4 (geschikt voor rolwagens) en de 6 km,  blijven in 
startgemeente Outer, de andere afstanden doen ook Nederhasselt, 
Aspelare en Appelterre-Eichem aan. 

Belangrijk voor de deelnemers: er is inschrijving via elektronische 
scanning en ….......het is tevens de laatste etappe van de Cesarbier trofee 
editie 2017. 

Voor deze organisatie kan ik uiteraard rekenen op de steun van de andere 
bestuursleden, doch zoals steeds zijn helpende leden noodzakelijk om er 
een aangename wandeldag van te maken. 

Voelt U zich geroepen, je aanmelden is de boodschap, hulp in het 
verleden geeft ons geen zekerheid inzake beschikbaarheid en bereidheid 
tot hulp aan deze eerstkomende organisatie. 

NB: Danny en Greet zullen als cpv de rustpost te Aspelare voor zich 
nemen. 

Etienne 
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Volgend clubblad: januari 2018 
Volgende bestuursvergadering: 3 november 2017 

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 

 

Voor je agenda: 

Meteen 
Je aanmelden als medewerker voor de  

Eindejaarstochten 

15/10/2017 Inschrijven en betalen busuitstap naar Beringen 

22/10/2017 Busuitstap Beringen 

25/10/2017 Inschrijven en betalen deelname Clubfeest + Lidgeld 2018 

31/10/2017 Laatste dag Regelmatigheidscriterium 2016-2017 

01/11/2017 Aanvang Regelmatigheidscriterium 2017-2018 (Nieuwe regels!) 

02/11/2017 Nieuwe telformulieren 2017-2018 beschikbaar 

05/11/2017 Laatste dag insturen formulier RC 2016-2017 (naar Jean-Marie) 

18/11/2017 Clubfeest 

30/11/2017 Betaling lidgeld 2018 (Niet-deelnemers aan clubfeest) 

15/12/2017 Bewegwijzeren parcours Eindejaarstochten 

16/12/2017 Klaarzetten zalen Eindejaarstochten 

17/12/2017 EINDEJAARSTOCHTEN 

18/12/2017 Weghalen bewegwijzering Eindejaarstochten 

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 


