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Woord van de voorzitter 
Het voortbestaan 

 

Wanneer jullie dit lezen, is de oktobermaand al ingezet. Dat maakt dat 
het nieuwe bestuur zijn start, zijnde de doorstart van onze club: 
Wandelclub De Marktrotters Herne vzw heeft overleefd. 
Proficiat aan de mensen van het nieuwe bestuur dat zij de durf en het lef 
getoond hebben om mee te stappen in de vzw, om mee de club op 
sleeptouw te durven nemen. 
An, Arlette, Heidi en Davy. Bedankt en Proficiat! 
Wie?...  Wie zijn die mensen? Dat laat ik ze zelf uitleggen, maar daarvoor 
moeten jullie dit ‘t Trotterke verder lezen… 
 
Ik wil een woordje van dank richten aan het uittredend bestuur. Voor zij, 
die het nog niet wisten, de vorige bestuursleden hebben collectief, dus 
alle zeven samen, hun ontslag als bestuurslid gegeven. 
En er zijn vijf nieuwe bestuursleden in de plaats gekomen. 
Ondanks alles is de overgang, zeg maar de doorstart van de club, bijna 
vlekkeloos verlopen. De materialen in den dépôt, het papierwerk, de 
financiën, de kledij, alles is geruisloos overgenomen. 
Dank u wel daarvoor!   
 
Het zag er enkele maanden geleden niet zo rooskleurig uit met deze club. 
Het vorig bestuur had het ontslag van de club ingediend bij WSVL, maar 
het ontslag werd nooit aanvaard. En er werd aan WSVL ook de vraag 
gesteld hoe het nu verder moest… 
Maar WSVL (=WandelSport VLaanderen) heeft zijn “voelsprieten”. 
Mensen die bezig zijn met “clubs in nood”. Door omstandigheden heb 
ik één van deze mensen zijn pad gekruist. En als dan het ontslag van de 
Marktrotters op 2 mei 2022 bij WSVL officieel werd ingediend, hebben 
zij (WSVL) mij gecontacteerd rond 10 mei. En dan is alles in een 
stroomversnelling geraakt. 
Zo snel dat ik op 5 juli 2022 het papier met het ontslag van de zeven 
bestuurders aangeboden kreeg. Op 25 juli hebben wij dan met de nieuwe 
groep een algemene vergadering gehouden en de nieuwe bestuurders 
benoemd. 
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De naam “Wandelclub De Marktrotters Herne vzw” blijft bestaan. 
De website blijft ook bestaan maar zal meer dan waarschijnlijk een 
andere “look” krijgen. Hij zal beheerd worden door Davy en niet meer 
door Raymond. 
De rekening bij BNP Paribas Fortis blijft ook bestaan. Het nummer 
blijft hetzelfde en deze rekening wordt voortaan beheerd door Arlette 
en niet meer door Bea. 
Het secretariaat en het contact met WSVL zal door Davy beheerd 
worden en niet meer door Patrick. 
Zo zie je maar dat er heel wat veranderd is en toch ook niet alles. 
 
Wij zijn nu iets meer dan twee maanden verder en er is een nieuw 
bestuur geïnstalleerd. De plannen voor 2023 zijn klaar en jullie zullen dit 
alles verder in dit ’t Trotterke lezen. 
 
Er rest mij enkel nog jullie, beste leden, te bedanken. 
Zes dagen na onze start als nieuw bestuur, op 31 juli heb ik in Bellingen 
niets dan Marktrotters met blije gezichten gezien. Met meer dan dertig 
waren wij daar. Is dat veel? Neen, in Marktrotters-normen is dat nog niet 
veel. Maar dat aantal zal nog groeien, ik ben ervan overtuigd… En jullie? 
En op 21 augustus op de busuitstap naar Hechtel was het van hetzelfde, 
39 Marktrotters ingeschreven en met 39 in Hechtel, terwijl er, jammer 
genoeg, iemand om medische redenen moest afhaken voor de busreis. 
Ook dat verhaal lees je verder…We behaalden in het dagklassement een 
gedeelde tweede plaats achter een club uit eerste afdeling, namelijk WSV 
Milieu 2000 Lommel. 
Op zondag 28 augustus in Galmaarden, voor de cadeautocht, waren er 
41 Marktrotters die hun “Bon” gebruikt hebben en 6 Marktrotters die 
hun bon niet gebruikt hebben of vergeten waren. Maar met 47 
wandelaars behaalden wij daar een derde plaats in het dagklassement. 
Alweer achter een club uit eerste afdeling, deze keer onze burenclub, de 
Padstappers uit Geraardsbergen en op de tweede plaats de organiserende 
club Parel van het Pajottenland. 
Men zegge het voort, men zegge het voort…. 
 
Groetjes en tot de volgende, 

Gewoonweg Willy. 
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Een woelig jaar 
 

De hele geschiedenis van de overname/doorstart en het voortbestaan 
van deze club begint bij mijn ontslag op 1 juni 2021. Ik was voorzitter, ik 
had dromen, maar…  2022 zou een topjaar worden, omdat deze club 
dan 40 jaar zou bestaan… 
Ik heb op een bepaald ogenblik besloten om als 5de bestuurslid op 15 
maanden tijd de bestuursploeg te verlaten. 
De Urbanustochten 2021 in Tollembeek werden georganiseerd. Zonder 
catering maar met 1374 wandelaars. Eén daarvan was een gezant van 
WSVL. Hij nam contact met enkele bestuursleden om te praten en 
kennis te vergaren over de perikelen die zich hadden voorgedaan in de 
voorbije maanden. Deze persoon heeft daar een verslag van gemaakt 
voor WSVL. 
Eén week later in de startzaal, na een wandeling in Huldenberg, ontmoet 
ik, toevallig (ondanks mijn volle overtuiging dat toeval niet bestaat), voor 
het eerst de voorzitter van Huldenberg. Dit was blijkbaar dezelfde 
persoon die een week eerder in Tollembeek gesproken had met enkele 
bestuursleden van De Marktrotters. Hij heeft ook met mij een lang 
gesprek gevoerd en op het einde gevraagd of hij ook daarvan een verslag 
mocht maken en bijvoegen aan het dossier “Marktrotters”. Wij zijn dan 
25 juli 2021. 
De tijd verstrijkt en ik ontmoet enkele Marktrotters tegen wie ik mijn 
verhaal vertel, een droom in feite. Een droom waarvan ik zelf dacht dat 
hij niet zou uitkomen. In september krijg ik de eerste echte reactie: 
“…als je wilt doorgaan met de club, wij gaan mee in ’t verhaal, zelfs mee 
in ‘t bestuur…”. Ja, Ok, maar wij hebben dat zelf niet in handen… Een 
zin die ik meermaals herhaald heb. Ondertussen contacteer ik met de 
regelmaat van een klok mensen die ik ken en die ik niet ken, Hernenaren, 
niet Hernenaren, leden van onze club, niet-leden… 
Eind oktober is er de vergadering met de leden. Een vergadering waar er 
véél van werd verwacht, maar die op niets uitdraaide. 
Na de jaarwisseling krijg ik contact met een tweede koppel, waarvan één 
van de twee in het bestuur wil stappen. Yep, wij gaan in de goede 
richting, maar ik zou minstens vier bestuursleden willen plus mezelf is 
vijf (en liefst van al geen koppels in het bestuur > wij moeten lessen 
trekken uit het verleden!). Ik blijf telefonische contacten voeren… 



 
4 

Op 10 mei krijg ik een mail van WSVL, ’t is te zeggen van de Voorzitter 
van Huldenberg die ook in het Regionaal bestuur zetelt als teamlid 
Clubondersteuning Vlaams Brabant. 
Hij dacht dat ik op de hoogte was van het feit dat de wandelclub De 
Marktrotters uit Herne op 2 mei hun ontslag hadden meegedeeld aan 
WSVL. Ik wist daar helemaal niets van… 
WSVL en de afdeling clubondersteuning hadden hun huiswerk gemaakt. 
Ik kreeg een opsomming van hoeveel wandelaars-Marktrotters er op de 
voorbije tochten/busuitstappen wel aanwezig waren. En dat de club toch 
op een comfortabele plaats staat in de rangschikking van afdeling 5. 
En natuurlijk kreeg ik ook de vraag of ik nog kans zag om de club te 
redden en als actieve club te behouden? 
Ik heb dan een tiental dagen bedenktijd gevraagd en gekregen. In die tijd 
ben ik opnieuw bij het begin begonnen, want ik moest toch duidelijk 
weten of iedereen die had toegezegd nog mee wilde doorstarten… 
Maar ook nog een aantal kandidaten trachten te vinden die de ploeg 
“voorlopig” compleet maakt. En ik heb ze gevonden. 
Op 17 mei heb ik WSVL laten weten dat wij, de nieuwe bestuursploeg, 
bereid waren om het beheer van wandelclub De Marktrotters Herne vzw 
over te nemen. Een doorstart maken! 
Op 23 mei 2022 hebben wij met de nieuwe groep, voor de eerste keer 
een bijeenkomst/vergadering gehouden.  
Het heeft tot 2 juni geduurd vooraleer er een beetje klaarheid was in deze 
zaak van overname/doorstart omdat de communicatie vooral met 
WSVL verliep en er nog geen echt contact was met de clubleiding. 
Op 8 juni zijn wij dan in rechtstreeks overleg gegaan en heb ik een kort 
gesprek gehad met de secretaris en de penningmeester van het, op dat 
ogenblik, zittend bestuur. 
Op 15 juni hebben wij een mail ontvangen van het zittend bestuur 
waarin gemeld werd “dat de doorstart met een groep rondom Willy 
Jeuris werd goedgekeurd”. Enkele dagen later hebben wij dan vernomen 
dat de volledige bestuursploeg ontslag zou nemen. 
Op 5 juli hebben wij het document met het ontslag en de 
handtekeningen van de zeven bestuurders ontvangen en konden wij 
beginnen met de overname/doorstart van wandelclub De Marktrotters 
vzw. 
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Op 25 juli, op onze vierde samenkomst/vergadering met de 
nieuwelingen, hielden wij algemene vergadering om kennis te nemen van 
het ontslag van de vorige bestuurders, om de nieuwe bestuurders te 
benoemen, het dagelijks bestuur samen te stellen, de statuten en de 
maatschappelijke zetel te wijzigen. 
De plannen voor 2023 worden gemaakt… 
Maar een overname / doorstart is niet vanzelfsprekend. Want zes dagen 
later is er al “een cadeautocht “ in Bellingen. We zitten volop in de 
verlofperiode en de bestuursleden hadden plannen gemaakt om verlof te 
nemen en op reis te gaan. Drukke periode voor iedereen. Voor An was 
er de UNIcycling 2.0 en verlof met de familie. Heidi had een rally in 
Ieper. Davy en Inte waren in het buitenland. Ondertussen is iedereen 
terug paraat en kunnen wij verder plannen naar 2023. 
Deze plannen lezen jullie elders in dit ’t Trotterke. 

Willy Jeuris. 

 

Moptje 
 

Een parkwachter gaf instructies aan een groep wandelaars. Hij 

waarschuwde: “Het is niet uitgesloten dat u een grizzlybeer tegen komt. 

Maar grizzly’s gaan mensen meestal uit de weg, en daarom is het goed als 

u een aantal belletjes aan uw rugzak bevestigt. Dan horen ze u aankomen 

en krijgen ze de kans om te vluchten. In de kampwinkel kunt u belletjes 

kopen voor twee euro per stuk.  

Als u uitwerpselen van een grizzlybeer op uw pad vindt, kunt u maar 

beter maken dat u wegkomt!” “Maar hoe weten we of het de poep van 

een grizzly is?” vroeg een van de wandelaars. “Oh, geen probleem. Dat 

ziet u meteen. Uitwerpselen van de grizzly’s zitten namelijk vol met 

belletjes”. 
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Voorstelling nieuw bestuur 
 

Willy Jeuris 
 

Wie ben ik? 

Ik ben Willy JEURIS en woon in de Stationsstraat 16 in Herne samen 

met Christiane. Ik ben geboren in Genk, maar woon al meer dan 30 jaar 

in het Pajottenland.  

Voor de nieuwelingen onder ons, ik ben 3 jaar voorzitter geweest van 

wandelclub De Marktrotters uit Herne (van 2 februari 2018 tot en met 

31 mei 2021) en ben nu sedert 25 juli 2022 opnieuw voorzitter van deze 

nieuwe ploeg. 

Ik ben een fervent wandelaar geworden na mijn actieve loopbaan bij 

Bpost. Al dat wandelen heeft mij enorm veel sociale contacten 

opgeleverd waardoor het leven aangenaam is/ blijft/ wordt… 

 

Davy Geeroms 
 

Hallokes iedereen! 

Vier jaar geleden sloten ik en mijn vriendin, Inte, ons aan bij wandelclub 

de Marktrotters. Sindsdien heb ik al heel wat mensen leren kennen, 

meegeholpen op activiteiten en plezier gemaakt. 

Op moment van schrijven ben ik 32 jaar, woon ik in Viane en ben ik 

secretaris van de club. Het is voor mij een grote eer dat ik deze positie 

mag invullen en dat zal ik ook doen met volle goesting! 

Ik ken mijn weg goed in de IT wereld, daarom zal ik vooral wat 

technischere taken op mij nemen, zoals de website en het ’t Trotterke. 

Daarnaast sta ik ook in voor de (her)inschrijvingen van leden en help ik 

Inte met het beheren van onze sociale media zoals Facebook. 
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Ik ben niet de persoon die het meeste of het verste wandelt, maar 

wandelen is voor mij een belangrijke uitlaatklep voor de dagelijkse 

werkdruk. Ik hou van de natuur en van dieren. Een kans om een beestje 

te aaien langs een wandeling zal ik nooit laten liggen! 

 

Arlette Vercammen 
 

Ik ben Arlette Vercammen, penningmeester.  

Al bijna 37 jaar woonachtig in het landelijke Sint Pieters-Kapelle. Ik hou 

van wandelen. Mijn hoofd leegmaken om van de mooie natuur te 

kunnen genieten. Onbekende paadjes, wegeltjes en dorpjes te ontdekken.  

 

An Deridder 
 

Hallo,  

Ik ben An Deridder, geboren te Halle op 4 augustus 1982. Samen met 

mijn man Stijn Durant en onze 2 zonen Lowie en Artuur wonen wij in 

Tollembeek. In onze vrije tijd gaan wij veel wandelen en fietsen. Sinds 

2017 zijn wij lid van de wandelclub de Marktrotters. De laatste maanden 

kwamen we Willy regelmatig tegen en babbelden we over de wandelclub. 

Op een dag vroeg Willy: “An heb jij geen zin om mee in het bestuur te 

komen?” Natuurlijk zag ik dat meteen zitten. Want ik wil samen met 

Willy, Davy, Arlette en Heidi er een bruisende wandelclub van maken. Ik 

zal instaan voor het organiseren van de busuitstappen en het clubfeest.  
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Heidi Luystermans 
 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Heidi Luystermans, geboren in Geraardsbergen op 

07/02/1980. Ik ben fiere mama van 2 zonen, Jelle & Remko. Nu zijn wij 

woonachtig te Oudenaarde. 

Via het enthousiasme van Willy hebben wij de wandelkriebels te pakken 

gekregen en wil ik samen met An, Arlette, Davy en Willy, de 

MARKTROTTERS nieuw leven inblazen en een nieuwe dynamiek aan 

de club toevoegen. 

Hierbij zal ik de organisatie van de cadeautochten en de taak van 

bevoorradingscoördinator voor mijn rekening nemen. 
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’t Coverke van het ’t Trotterke 
 

Ons doel is om ‘t Trotterke zo leuk en interessant mogelijk te maken, 

zowel van de binnenkant als de buitenkant! Zoals jullie reeds gezien 

hebben, is de cover van ’t Trotterke enorm veranderd. Mijn doel is jullie 

bij elke editie te verrassen met een nieuw “kunstwerkje”. Natuurlijk wil ik 

weten wat jullie er van vinden en hoor ik graag jullie ideeën om 

toekomstige ’t Trotterkes zelfs nog mooier te maken.  

Stuur dus gerust een mailtje naar info@marktrotters.be  

Davy Geeroms. 

 

Sociale media 
 

Meer en meer wordt alles digitaal. Zo willen wij ook vooruit met de 

verschillende media om zowel leden als niet-leden te bereiken. We zijn er 

van overtuigd dat sociale media onze club een boost kan geven. Zo 

kunnen wij bijvoorbeeld op een makkelijke manier promotie maken voor 

de club en nieuwe leden werven. De jeugd zit tegenwoordig allemaal op 

Facebook, dus dit lijkt ons een goeie zet!  

Daarnaast zien wij ook voordelen om met jullie te communiceren. Zo 

lijkt het ons wel handig om cadeautochten of busuitstappen aan te 

kondigen en eventueel herinneringen te sturen. Momenteel zitten wij op 

Facebook, maar in de toekomst zullen wij uitbreiden naar onder andere 

Instagram. Onze website bestaat natuurlijk ook nog, ook hier kunnen 

jullie veel informatie vinden. 

Als jullie mooie foto’s hebben van op wandeltochten of evenementen 

mogen jullie deze gerust naar ons opsturen; dan maken deze kans om op 

Facebook, de website of t’ Trotterke te verschijnen. Mail ze gerust naar 

info@marktrotters.be.  

Inte Tiels. 
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Je kan ons via onderstaande links of QR-codes vinden:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Facebook: 

https://www.facebook.com/Wandelclub

DeMarktrottersHerneVzw 

Onze website: 

www.marktrotters.be 
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Fotocollage 
 

Hebben jullie mooie foto’s of willen jullie jezelf eens in ’t Trotterke zien 

staan? Stuur jullie foto’s gerust op naar info@marktrotters.be.  
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Verslag busuitstap Hechtel 
Naar ’t Bronsgroen eikenhout 

 

Zondag 21 augustus 2022. De busuitstap naar Hechtel-Eksel is nog 
gepland door het uittredend bestuur. Maar de nieuwe bestuursploeg 
heeft ook dit onderdeel overgenomen. An heeft een aantal weken de 
clubrekening nauwlettend in de gaten gehouden, de waardebons en 
spaarkaarten verzameld en netjes de namen genoteerd. 39 Marktrotters 
zijn er ingeschreven. 
De autocar vertrekt enkele minuutjes over half acht, nadat An, dat is An 
Deridder en zij zal zich in de toekomst bezig houden met de 
busuitstappen, heeft kennis gemaakt met enkele deelnemende 
Marktrotters. Maar ze kan zelf, door omstandigheden, vandaag niet 
meereizen en daardoor zal Willy die taak vandaag overnemen. 
Samen met chauffeur Diederik pikken we onderweg nog een aantal 
mensen op. Maar eentje zal niet meereizen wegens medische redenen, 
dus op weg met 38 Marktrotters. 
De heenreis verliep vrij rustig en zonder noemenswaardige feiten. Enkel 
in de buurt van de startzaal waren er nog wegenwerken die voor een 
kleine vertraging zorgden. Wij worden zeer hartelijk ontvangen door de 
voorzitster van de organiserende club. En we ontmoeten nog een 
Marktrotter die de trip met de wagen heeft gemaakt naar Hechtel-Eksel, 
namelijk Jenny. En daardoor zijn wij toch met 39 Marktrotters aanwezig. 
Alle Marktrotters kiezen hun afstand en gaan op pad. Er was keuze uit 
de afstanden: 4A – 7A – 8B – 10A – 10B. De 10A en 10B waren twee 
verschillende afstanden. De 10A wandelde richting de vijvers en de 10B 
was een gezondheidswandeling door het bos dat deel uitmaakt van 
“Bosland”. Bosland is een gigantische natuurkern die zich uitstrekt over 
de gemeenten Hechtel-Eksel en Peer en de steden Lommel en Pelt 
(sedert 1 januari 2019 een fusie van Neerpelt en Overpelt). In dit bos 
kon je ruiken waar de tekst van het Limburgs Volkslied vandaan komt: 
“Waar in bronsgroen eikenhout,…” 
Alle afstanden kwamen langs de kantine van het Duinenstadion, de 
atletiekclub die de bekende “Nacht van Hechtel” organiseert. Spijtig dat 
deze rustpost op slechts 1,6 km van de startzaal gelegen is. 
 
Om 15u30 werd, zoals afgesproken, de terugreis aangevat. 



 
13 

De trofee die wij hadden ontvangen van de organiserende club werd 
verloot onder de deelnemers en Michel De Slagmeulder was de 
gelukkige. Gezondheid Michel. 
Iedereen werd bedankt om de afspraken na te leven en er werden nog 
een aantal activiteiten meegedeeld die op de planning staan. Chauffeur 
Diederik bracht alle deelnemers veilig terug op bestemming, waarvoor 
dank. 

Willy Jeuris. 
 

Cadeautochten 
 

Wandelen op een cadeautocht doe je gratis en je krijgt ook een gewone 

consumptie. Het enige wat je daarvoor moet doen is het formulier 

invullen dat je verderop in het clubblad vindt. Je persoonlijk lidnummer 

bij Wandelsport Vlaanderen staat achteraan op de lidkaart onder de 

barcode. De bon wordt door de organisatoren alleen aanvaard als men 

de lidkaart 2022 van de Marktrotters voorlegt bij scanning. Zij moeten 

immers kunnen controleren of de vermelde perso(o)n(en) op de bon 

inderdaad lid is/leden zijn van Wandelclub De Marktrotters Herne vzw. 

De bon is telkens alleen maar geldig voor de vermelde wandeltocht. 

Terugbetaling achteraf is niet mogelijk. Geef de juiste bon af! De 

volledige pagina is de bon! 

Heidi Luystermans. 
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Herfsttocht Liedekerke 
 

- Zondag 30 oktober 2022 → "Herfsttocht" een organisatie van DE 

PAJOTTEN HEKELGEM VZW. 

- Langs rustige wegen in en om Liedekerke. Maximum aan natuur 

langs de Dendervallei en door het Liedekerkebos. 

 

Startlocatie: GO! Atheneum Liedekerke, Affligemstraat 100, 1770 

Liedekerke 

Starten tussen 07u30 en 15u00 

Laatste aankomsttijd: 17u30 

Afstanden: 5km - 9km - 13km - 18km 

Minstens één parcours beschikbaar voor kinderwagens. 

Minstens één parcours beschikbaar voor rolstoelen. 

 

 

Meer info vind je op www.wandelclubdepajotten.be 
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3e Gueuzetocht Dilbeek 
 

- Zaterdag 12 november 2022 -> "3e Gueuzetocht" een organisatie 

van DE TREKPLOSTERS ZELLIK-ASSE. 

- Een wandeling over de trage wegen van Dilbeek. 

 

Startlocatie: Don Bosco, Brusselstraat 285, 1702 Groot-Bijgaarden 

Starten tussen 08u00 en 15u00 

Laatste aankomsttijd: 17u00 

Afstanden: 6km - 12km - 18km - 24km 

 

 

HERNIEUWING LIDMAATSCHAP 
 

In het clubblad van oktober worden jullie ieder jaar opnieuw, en dat 
reeds vele jaren, eraan herinnerd dat de tijd van hernieuwen van het 
lidmaatschap aanbreekt. 
 
Of anders gezegd: “Tijd om het lidgeld te betalen”. 
 
De lidkaart 2022 is nog geldig tot 31 december 2022. De PVC lidkaart 
van 2022 zal ook in 2023 nog moeten gebruikt worden. 
 
Wij vragen om het lidgeld, zijnde 15.00 € (vijftien euro) per lid, te betalen 
tegen 1 december 2022. Op die manier heeft onze secretaris, Davy, nog 
voldoende tijd om de betalingen kenbaar te maken aan WSVL. 
 
De betaling kan gebeuren door overschrijving op de bankrekening van: 

De Marktrotters Herne  – Stationsstraat 16 – 1540 Herne 
BE10 0011 1523 8504 (BIC GEBABEBB) 

met vermelding “Lidgeld 2023” 
 



 
16 

Opgelet! Wie zijn lidgeld NIET betaald heeft op 31/12/2022 zal op een 
wandeling op 1 januari 2023 geen korting meer krijgen en zal verzocht 
worden om 3.00 € te betalen i.p.v. 1.50 €. Dus: een gewaarschuwd man is 
er twee waard! 
 
Wij hopen natuurlijk dat velen, zoniet alle leden van 2022, mee een stap 
in de toekomst zetten! 
Wie zijn lidgeld 2023 wel heeft betaald zal, na de betaling, een attest 
ontvangen om aan de mutualiteit te bezorgen en het bedrag van zijn 
lidgeld, of een deel ervan, terug te krijgen. 
 

Opgelet ! De attesten voor de mutualiteit mogen maar ingediend 
worden vanaf 2 januari 2023 ! 

 
De leden die zich ook een “Walking in Belgium 2023” (WIB) willen 
aanschaffen, kunnen dit doen door 8.00 € over te schrijven op de 
bankrekening van De Marktrotters (zie hierboven) met vermelding 
“WIB”. 
De betaling, van Lidgeld en WIB, kan uiteraard samen gebeuren, maar 
gelieve dit duidelijk te noteren in het vak mededeling van uw 
overschrijving. Het maakt de administratie makkelijker.  
De WIB zal dan samen met het attest voor de mutualiteit bezorgd 
worden. 
 

An, Arlette, Davy, Heidi en Willy. 

 

Clubfeest 
 

Het clubfeest zal vanaf nu steeds doorgaan in februari. Voor 2023 ligt de 

datum al vast op Zaterdag 4 februari 2023. Noteer deze datum al zeker 

in jullie agenda. Het zal doorgaan in de zaal het klavertje 3, Marktplein, 

Galmaarden. Verder info zullen jullie in december kunnen vinden op de 

website en facebook en ook in het volgende ‘t Trotterke.  

An Deridder. 
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Regelmatigheidscriterium 
2021   -   2022 

 

Het intern regelmatigheidscriterium 2021-2022 eindigt, zoals voorzien op 

31 oktober 2022. Mogen wij beleefd vragen om jullie resultaten per mail 

door te sturen naar info@marktrotters.be of per post te sturen aan 

Wandelclub De Marktrotters Herne – Stationsstraat 16 – 1540 Herne of 

persoonlijk af te geven aan Willy Jeuris of een ander bestuurslid vanaf 1 

november 2022 tot ten laatste 22 november 2022. 

De periode voor het nieuwe Regelmatigheidscriterium 2023 zal 

ingaan op 1 januari 2023 en eindigen op 31 december 2023. Bijgevolg 

zullen er in de maanden november en december 2022 geen punten te 

verdienen zijn voor het intern regelmatigheidscriterium. 

Om in aanmerking te komen om opgenomen te worden in de 

rangschikking van het regelmatigheidscriterium 2021-2022 is het behalen 

van 200 punten een voorwaarde. 

De prijsuitreiking van het intern regelmatigheidscriterium 2021 – 2022 

zal gebeuren op ons clubfeest op 4 februari 2023. 

Achteraan ’t Trotterke kunnen jullie vanaf heden ook steeds de papieren 

versie terugvinden. 

Willy Jeuris. 
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Agenda 2022 – 2023 
 

 

DATUM TYPE ORGANISATIE LOCATIE 

9-10-2022 Busuitstap 
Amicale Marcheurs "Pomona Trotters" 
Welkenraedt 

Welkenraedt 

30-10-2022 Cadeautocht Pajotten Hekelgem Liedekerke 

12-11-2022 Cadeautocht Trekplosters Zellik-Asse Groot Bijgaarden 

4-2-2023 Clubfeest Wandelclub De Marktrotters vzw Galmaarden 

19-2-2023 Busuitstap Ibis Puurs 

12-3-2023 
Kriek & 

Mattentochten 
Wandelclub De Marktrotters vzw Herne 

16-4-2023 Busuitstap Wandelclub Gasthofstappers vzw 
De Klinge  

(Sint-Gillis-Waas) 

11-6-2023 Busuitstap Tornado Boortmeerbeek 

16-7-2023 Urbanustochten Wandelclub De Marktrotters vzw Tollembeek 

3-9-2023 Busuitstap SUST (Samen Uit Samen Thuis) Houthalen 

11-10-2023 Wijnmaandtochten Wandelclub De Marktrotters vzw Outer 

18-11-2023 Busuitstap Vier op een rij Groot Zedelgem 



 

Wandelclub De Marktrotters Herne vzw 
 
Stationsstraat 16, 1540 Herne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geldig voor gratis inschrijving en een gewone consumptie op de 
“Herfsttocht” 

 
Op zondag 30 oktober 2022 georganiseerd door  

De Pajotten Hekelgem vzw (4038) 
 
 
 
 

Het inschrijvingsgeld en een gewone consumptie van volgende leden van 
Wandelclub De Marktrotters Herne vzw worden door hun club betaald. 

Naam Voornaam Lidnummer 

    

WSVL/ 

    

WSVL/ 

    

WSVL/ 

    

WSVL/ 

Deze bon is enkel geldig op voorleggen van de clublidkaart(en). 

 

Deelnamebon 

Wandeltocht 



 

  



 

Wandelclub De Marktrotters Herne vzw 
 
Stationsstraat 16, 1540 Herne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geldig voor gratis inschrijving en een gewone consumptie op de  
“3e Gueuzetocht” 

 
Op zaterdag 12 november 2022 georganiseerd door  

De Trekploster Zellik-Asse (4158) 
 
 
 
 

Het inschrijvingsgeld en een gewone consumptie van volgende leden van 
Wandelclub De Marktrotters Herne vzw worden door hun club betaald. 

Naam Voornaam Lidnummer 

    

WSVL/ 

    

WSVL/ 

    

WSVL/ 

    

WSVL/ 

Deze bon is enkel geldig op voorleggen van de clublidkaart(en). 

 

Deelnamebon 

Wandeltocht 



 

  



 

Regelmatigheidscriterium 2021-2022 
Naam:      

Voornaam:      

DATUM PLAATS TYPE* KM PUNTEN 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

     

     

     

     

     

     

     

          

          

          

          

          

     

          

    TOTAAL   



 

Regelmatigheidscriterium 2021-2022 
DATUM PLAATS TYPE* KM PUNTEN 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

     

     

     

          

    TOTAAL   

 

* TYPE       Punten 

WT: wandeltocht   5 

GW: groepswandeling eigen club 20 

BU: busuitstap    20 

MT: helper eigen tocht   30 

WW: Wandelweekend     40 

** PUNTEN       

10 punten per schijf  van 100  km   

Plus 10 punten per schijf  >1000 km   

Plus 10 punten per schijf >2000 km   

 



 

WIE DOET WAT? 

Willy Jeuris 
Voorzitterschap, clubkledij & 
regelmatigheidscriterium 

Davy Geeroms 

Aanwerving leden, aangifte ongeval, 
formulieren mutualiteit, nieuwe lidkaarten, 't 
Trotterke, website & sociale media 

Arlette Vercammen Financiële verrichtingen 

An Deridder Busuitstappen, clubfeest & waardebonnen 

Heidi Luystermans Cadeautochten & bevoorradingscoördinator  

 

Administratieve gegevens 
Adres Stationsstraat 16, 1540 Herne 

Bankrekening BE10 0011 1523 8504 (BIC GEBABEBB) 

BTW nummer BE 0876 086 083 

RPR Nederlandstalige Rechtspersonenrechtbank Brussel 

E-mail info@marktrotters.be 

Website www.marktrotters.be 
 


