
Woord van de voorzitter 2 

Laat mij raden… 2 

Clubfeest De Marktrotters Herne 3 

Hernieuwen lidgelden & actueel ledenbestand 5 

Moptje 5 

Uitstap naar Welkenraedt 6 

Fotocollage 8 

De kriek- & Mattentochten 2023 9 

OPROEP!   KANDIDATEN!   MEDEWERKERS! 10 

Voorstelling Guy 12 

Clubkampioenschap 13 

Regelmatigheidscriterium 2023 15 

App Wandel.be 18 

Sociale media 19 

Busuitstappen 20 

Busuitstap Puurs 21 

Busuitstap De Klinge 22 

Cadeautochten 24 

Lentetocht Pamel 25 

Agenda 2022 – 2023 26 

 

  

https://d.docs.live.net/c6f7262cfe64203f/Marktrotters/Trotterke/Winter%202023/3%20Definitief/Trotterke%20Winter%202023.docx#_Toc122521711
https://d.docs.live.net/c6f7262cfe64203f/Marktrotters/Trotterke/Winter%202023/3%20Definitief/Trotterke%20Winter%202023.docx#_Toc122521713


 
1 

Aan alle Marktrotters en familie, verwanten en kennissen, 
en allen die jullie dierbaar zijn, 

wensen wij, de ganse bestuursploeg, een 
 
 

Gezond en Gelukkig 2023! 
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Woord van de voorzitter 
Laat mij raden… 

 

Wat kunnen wij bij het begin van een nieuw jaar elkaar wensen? 
En wat wensen wij ons eigen zelve? 
Wij, als Marktrotters? Dat 2023 het jaar van de wederopstanding mag 
worden? Want zonder tussenkomst hadden jullie dit “ ’t Trotterke” niet 
gelezen. Hadden jullie geen perspectief op een clubfeest. Hadden jullie 
geen eigen tochten in ’t vooruitzicht. 
Het voorbije jaar is heftig geweest. Bij momenten zelfs zwaar. Maar 
wanneer je dan opnieuw de voorpagina van ’t Trotterke mag schrijven, 
dan voelt dat zo goed aan, dan voel je de contacten die je de voorbije 
maanden hebt gehad en die je de komende maanden nog zult hebben, 
met nieuwelingen maar zeker ook met bekende gezichten… 
De laatste drie maanden is het vooral piekeren geweest over de vragen: 
Hoeveel Marktrotters gaan er samen met ons “de sprong” wagen? 
Hoeveel gaan er hun lidmaatschap verlengen?  
Het eerste doel was 50. Waarom? Omdat wij 50 leden nodig hebben om 
een Bonustocht te mogen organiseren. Het vijftigste lid kondigde zich al 
aan op 31 oktober en was dan ook nog een nieuw lid. Ik kan jullie 
verklappen dat wij op 31 oktober al 9 nieuwelingen hadden 
aangeworven. 
Het tweede doel was 75. Waarom? Omdat ik had gehoopt om van de 
153 leden die er in juni 2022 nog waren, zowat de helft over te houden. 
Herinner U de vorige heropstanding in 2000 met 67 leden!.. 
En ook 75 werd gehaald! En, het zal wel in de sterren staan geschreven: 
wéér een nieuw lid! 75 en al 14 nieuwe op 12 november… 
Het honderdste lid betaalde zijn lidgeld op 22 november. 
Met 1 december in aantocht verschijnen er nog vele bekende  namen op 
de rekening van onze wandelclub. De teller staat op 1 december op 138 
waarvan 16 nieuwe leden. En waar zal dat eindigen?  
Laat mij raden… 
 

Gewoonweg Willy. 
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Clubfeest De Marktrotters Herne 
 

Op zaterdag 4 februari 2023 organiseren wij, als nieuw bestuur, voor de 
eerste keer het clubfeest van onze club. Dit samenzijn zal doorgaan in 
zaal  

Klavertje 3, Marktplein 11, 1570 Galmaarden. 
 
Het menu werd besproken en wij bieden jullie nog mogelijkheden aan 
om keuzes te maken.  
Jullie kunnen kiezen uit: 
 

2 voorgerechten: 
Meloen met ham  of Noordzee bordje 
 

2 hoofdgerechten: 
Varkenshaasje of roze zalm. 

 
Op die manier willen wij het aanbod uitbreiden en jullie laten kiezen. 
Gelieve bij betaling duidelijk uw keuze weer te geven in de mededeling: 
 

vb. Jef:  Meloen en Roze zalm 
 Maria:  Noordzeebord en Varkenshaasje 
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Iedereen is welkom vanaf 12u30 voor het volgend programma: 

12u30 Opening deuren, ontvangst genodigden en plaats nemen aan 
tafel 
Powerpointvoorstelling   
Aperitief met hapjes 

 12u55 Welkomstwoord door Voorzitter Willy 

 13u00 Voorgerecht 

 13u45 Voorstelling eigen organisaties 2023 door Davy 
Clubkampioenschap 2022 door Willy 

 14u00 Soep 

 14u45 Voorstelling busuitstappen 2023  door  An 
Voorstelling cadeautochten 2023 door Heidi 

 15u05 Hoofdgerecht 

16u05 Bespreking van de kastoestand door Arlette 
Uitslag regelmatigheidscriterium 2022  

 16u05 Dessertenbord & koffie 
Muzikale omlijsting door Johan De Muylder 

 
Wij hebben besloten om de ledenbijdrage voor deze gezellige 
samenkomst te behouden op € 40,00 per persoon alles inbegrepen 
(uitgezonderd sterke dranken). Niet- leden zijn eveneens welkom, maar 
betalen € 80,00 per persoon. Kinderen zijn uiteraard ook welkom, zij 
betalen € 20,00 per kind onder de 12 jaar. Voor de kinderen wordt er een 
kindermenu voorzien die bestaat uit een kaaskroket als voorgerecht, 
balletjes in tomatensaus als hoofdgerecht en een ijsje als dessert. 
Inschrijven en betalen graag ten laatste op 20/01/2023  op het gekende 
bankrekeningnummer van onze club: 
 

Wandelclub De Marktrotters Herne vzw 
Stationsstraat 16 

1540 Herne 
BE10 0011 1523 8504 

 
Gelieve dus bij de betaling te vermelden wat jullie keuze is voor het 
voorgerecht en het hoofdgerecht! 
Wij hopen op een talrijke aanwezigheid van jullie allen! 

An. 
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Hernieuwen lidgelden & actueel ledenbestand 
 

Bij deze een grote “Dank U Wel” aan de 141 leden welke op 10 
december 2022 hun lidmaatschap van deze club hadden betaald. 
Welkom en hartelijk dank aan de nieuwelingen die zich bij onze club 
hebben aangesloten. 
Mensen, die om één of andere reden, hun lidgeld nog niet hernieuwden 
kunnen dit nog steeds doen. Vergeet echter niet dat jullie, zonder 
betaling, vanaf 1 januari 2023 geen lid meer zijn van onze club en 
bijgevolg op de volgende wandeling als niet-lid zullen beschouwd 
worden. Er zal jullie gevraagd worden om de inschrijvingsprijs van 3.00 € 
te betalen. 
Hernieuwen kan nog steeds door 15,00 € te storten op de rekening van 
onze club, met vermelding “Lidgeld 2023”. 
 

Wandelclub De Marktrotters Herne vzw 
Stationsstraat 16 

1540 Herne 
BE10 0011 1523 8504 
(BIC GEBABEBB) 

 
 

Moptje 
 
Een kleuterjuf vraagt aan haar klas:  

“Wie van jullie kan de seizoenen van het jaar opnoemen?”  

Jantje steekt zijn vinger op.  

“Zeg het maar Jantje!”  

“Herfst, winter…”, begint Jantje, maar verder blijft het stil.  

“Waar blijven de lente en de zomer, Jantje?”, vraagt juf.  

“Ja, dat vraag ik mij dus ook al af!” 

Davy. 
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Uitstap naar Welkenraedt 
 
Zondag 9 oktober 2022 – 7u30 Iedereen is op tijd. Na een laatste 
controle op de autocar vertrekken wij, samen met chauffeur Diederik, 
richting Welkenraedt. Dit is de eerste uitstap met de autocar die onze 
nieuwe reisleidster, An Deridder, zelf begeleidt. Onderweg worden er 
aan de afgesproken stopplaatsen nog een aantal medepassagiers 
opgepikt, zodat wij uiteindelijk met 34 Marktrotters richting de 
Oostkantons trekken. 
De heenreis verloopt vrij rustig. Onze reisbegeleidster bezorgt ons wat 
info over de gemeente waar wij naartoe rijden en maakt afspraken om 
alles in goede banen te leiden. Bij aankomst staat er een parkingwachter 
klaar om zowel de wandelaars als de autocar, waarmee wij zijn 
toegekomen, de juiste richting uit te sturen. 
De organiserende club, de Pomona Trotters uit Welkenraedt, organiseert 
dit weekend een tweedaagse, hun 45e marche d’automne, in een sporthal 
(centre sportif) die genoeg zitmogelijkheden biedt om al deze wandelaars 
te ontvangen. Er kan gekozen worden uit 4 afstanden. Wij kiezen voor 
de langste afstand vandaag, de 21 km. De eerste kilometers zijn voor drie 
afstanden dezelfde en gaan over een grindweg naast een spoorweg. Na 
goed 1.5 km verlaat de 6 km het gezamenlijk traject en zoekt zijn eigen 
weg. Nog goed één km verder zijn we al aan het eerste rustpunt. Daarna 
gaan ook de 12 en de 21 km ieder hun eigen weg. In een visvijver liggen 
meerdere dobbers te wachten terwijl de vissers lijken te genieten van 
deze mooie zondagochtend. Na een aantal mooie panoramische 
uitzichten gaan wij via een pittige klim het bos in, alwaar ons een tweede 
rustpunt wacht om te bekomen van de inspanningen. Maar het langste 
van de vier delen (8.6 km) van deze afstand moeten wij nog 
overbruggen. Eerst aan de rand van het bos, om dan aan te sluiten met 
de 12 km en samen naar het derde rustpunt te trekken. Daar ontmoeten 
wij meerdere Marktrotters die  rustig aan ’t genieten zijn van een drankje. 
De laatste 3 km wordt een gezamenlijke wandeling naar de startzaal, waar 
wij nog iets nuttigen alvorens de terugtocht met de autocar aan te vatten. 
Voor het afreizen vernemen wij dan van de voorzitter van de 
organiserende club dat zij op zaterdag +/- 800 wandelaars hebben 
ontvangen en dat op zondag de teller op +/- 1.200 wandelaars staat. 
Mooi en verdiend resultaat voor deze club. 
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Tijdens de terugreis wordt er een trofee verloot die wij ontvangen 
hebben van “Les Vaillants Acrenois” van Deux-Acren, ter gelegenheid 
van hun tocht. De gelukkige winnaar van de fles gerstenat is Maggi De 
Wolf. Geniet ervan Maggi. 
Uiteindelijk worden we allemaal veilig afgezet aan de vertrekplaats. 
Jullie allemaal bedankt, om mee te reizen, om mee te stappen… 
Op naar de volgende busuitstap, 

Willy. 
 

 

 

An Deridder – reisbegeleidster – enkele bedenkingen 

Mijn eerste busuitstap naar Welkenraedt, op zondag 9 oktober als 
begeleidster. Na aankomst bij de Pomona Trotters, heb ik er voor 
gekozen om de afstand van 12 km af te leggen. Dit parcours voerde ons 
langs en tussen de groene velden van een golfterrein. Dit is een ervaring 
die je niet vlug vergeet. Wat ik mij ook herinner is dat we een hele mooie 
zonnige dag hebben beleefd met nog aangename temperaturen. Eens 
terug aan de startzaal heb ik eventjes een pauze genomen en een 
babbeltje geslagen met enkele Marktrotters. Dan heb ik beslist om toch 
nog de lus van 3 km te doen. 
Daarna was het tijd om de bus te nemen, terug richting Herne. 
Ik wil iedereen bedanken om er voor mij zo een mooie, leuke busuitstap 
van te maken. Ik heb er van genoten en jullie hopelijk ook. Op naar nog 
vele busuitstappen. 

An. 
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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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De kriek- & Mattentochten 2023 
 

Sinds de wandeltocht van 2020, net voor de coronacrisis, is er vanuit de 
sporthal van Herne geen wandeltocht meer georganiseerd door onze 
club. 2021 was nog een corona-jaar en in 2022 heeft onze club een 
sabbatjaar aangevraagd. Dit laatste wil zeggen dat de club in dat jaar, 
2022, geen wandeltochten organiseerde, maar wel het daarop volgend 
jaar, 2023, nog aanspraak kan maken op haar plaats op de kalender. 
Daardoor kunnen wij vanaf 2023 de draad weer opnemen… 
Zondag 12 maart 2023 wordt dan ook een blij weerzien met, in de eerste 
plaats, onze eigen leden zowel onze ouwe getrouwen als alle 
nieuwelingen voor de 38ste editie van onze Kriek- & Mattentochten. Maar 
het zal ook een blij weerzien zijn met de wandelclubs uit de regio omdat 
wij voor hen een organisatie mogen op poten zetten. 
Wij hebben met de nieuwe bestuursploeg gekozen om dit eerste jaar na 
de overname / doorstart een verlenging te breien aan het verleden. 
Vertrekkend van uit de sporthal is er de mogelijkheid om te kiezen uit 6 
verschillende afstanden: 4 – 6 – 10 – 15 – 22 en 32 km. Het parcours van 
de 4 km is ook voorzien voor de rolstoel en –wagens. De kleine 
afstanden blijven grotendeels op grondgebied van Herne. De twee 
grootste afstanden gaan de taalgrens over en zullen het park van Edingen 
bezoeken. Alle afstanden hebben minstens één rustpunt. Op elk 
parcours zijn er een aantal bezienswaardigheden of een natuurgebied of 
een schilderij van een plaatselijke kunstenaar te zien. 
 
Kom en steun ons! 

Wij doen langs deze weg een oproep aan al onze leden om nu reeds 
zondag 12 maart 2023 te prikken in je agenda. Jullie worden allemaal 
verwacht in de sporthal in Herne. Breng je familie en vrienden mee om 
een wandeling te maken. Een wandeling starten kan je tussen 7u00 en 
15u00. Laatste aankomst is voorzien om 18u00.  
 

Willy. 
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OPROEP!   KANDIDATEN!   MEDEWERKERS! 
 

Zoals bij elke organisatie doen wij ook nu een oproep naar onze leden 
om kandidaten te vinden die medewerking willen verlenen in het 

weekend van 11 en 12 maart e.k. op onze eigen Kriek & 
Mattentochten, een wandeltocht, neen een Bonustocht! 

En jullie weten ondertussen wat dat betekent, een Bonustocht? 
Wij hebben mensen nodig om allerhande karweitjes op te knappen. 

Op vrijdag gaan we de parcours uitpijlen (pijltjes wegnemen op 
maandag). Op zaterdag worden zowel de rustposten als de startzaal 

gebruiksklaar gemaakt. Op zondag wandelaars inschrijven, 
afstempeling, bonnetjesverkoop, broodjes klaarmaken, koffie, thee en 

koude dranken serveren, afruimen, afwassen en opkuisen aan het 
einde. Op die manier kunnen wij de, laten wij hopen veel, wandelaars 

een aangename wandeldag bezorgen. 
 

Er is vast ook een job die bij jou past! Laat ons iets weten, bel maar… 
De anciens onder ons wil ik nu reeds bedanken voor hun 

medewerking. 
En aan de nieuwelingen zou ik durven vragen: laat jullie niet smeken 

en bied jezelf aan bij onze voorzitter Willy (0474 43 05 95 – 
willy.jeuris@gmail.com) of bij één van de bestuursleden. 

Vele handen maken het werk licht… 
 

Alvast bedankt voor jullie steun! 
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Voorstelling Guy 
 

Onze bestuursploeg bestaat voorlopig nog uit vijf bestuursleden. Maar 
enkelen bieden nu reeds hulp zonder in het bestuur te treden. Eén van 
deze personen is Eeckhout Guy. 
 

Ik ben Guy Eeckhout en zal fungeren als 
parcoursbouwer van de Urbanustochten 2023. 
De vraag kwam van onze voorzitter Willy en het 
is voor mij een genoegen deze wandelingen te 
mogen samenstellen. Tijdens mijn loopbaan bij 
Bpost was ik teamcoach in organisatie en  
trajecten. Dus onze voorzitter, als collega en 
vriend, vond in mij de gepaste persoon. Ik ben 
nu aan het 5de clubjaar bezig en wandelen is bij 
uitstek mijn manier van bewegen.  

Zoals vermeld in onze activiteitenkalender gaan de Urbanustochten door 
op 16 juli 2023. De voorbereidingen zijn volop bezig en ik zal ten 
gepaste tijde verdere informatie doorgeven. 

Groetjes,  
Guy. 
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Clubkampioenschap 
 

Het clubkampioenschap van de wandelclubs aangesloten bij WSVL is 
gestart op 1 januari 2022 en eindigde op 31 december 2022. Het voorbije 
jaar, 2022, is het kampioenschap afgewerkt met 232 clubs in 9 
verschillende afdelingen. 
 
Hoe zijn die afdelingen tot stand gekomen? 

Wel, op 30 september 2021 heeft WSVL een rangschikking opgemaakt 
van alle clubs volgens het aantal leden. De eerste 25 clubs, dus de clubs 
met de meeste leden, kwamen in Afdeling 1 terecht, de volgende 25 in 
Afdeling 2 en zo verder tot Afdeling 8. De resterende 32 clubs werden in 
Afdeling 9 ondergebracht. 
Ieder lid van een wandelclub kon punten verdienen voor zijn club indien 
hij/zij deelnam aan een wandeling bij clubs aangesloten bij WSVL: 
 

Gewone- of Flanders Trail-tocht 1 punt 

Bonustocht 2 punten 

Regionale wandeldag 3 punten 

Vlaanderen wandelt Lokaal 5 punten 

Vlaanderen wandelt Lokaal (ankerplaats) 8 punten 

 
De resultaten werden dagelijks bijgehouden en zelfs tweemaal per dag 
(rond 1u00 ’s nachts en rond 13u00 ’s middags) verwerkt.  
En waar staan De Marktrotters ergens, hoor ik jou al denken! 
Wel De Marktrotters stonden op 4 december 2022 in Afdeling 5 op 
plaats 19! En dan bleef er nog een kleine maand te gaan. Ondanks het 
sabbatjaar en de gebeurtenissen rond de overname/doorstart hebben wij 
(ook jullie natuurlijk!) ons redelijk goed gehandhaafd in deze Afdeling. 
Wij hebben het ganse jaar door geschipperd tussen plaats 16 en plaats 20. 
 
Op 31 december 2022 werd het definitief klassement opgemaakt en dan 
zullen de eerste drie gerangschikten uit Afdeling 5 stijgen naar Afdeling 4 
En de drie laatst gerangschikten zullen dalen naar Afdeling 6. Op dat 
ogenblik zijn er slechts 19 clubs over in Afdeling 5. 
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MAAR: de drie laatste clubs uit Afdeling 4 zakken naar Afdeling 5. Twee 
van de drie zijn clubs die méér punten hebben verzameld dan de 
Marktrotters en bijgevolg virtueel  boven ons eindigen in 2022. 
Langs de andere kant stijgen de eerste drie gerangschikten van Afdeling 6 
naar Afdeling 5. Ook dat zijn drie clubs die méér punten verzameld 
hebben dan De Marktrotters. Ook zij zullen virtueel boven ons eindigen 
en op deze manier zijn er opnieuw 25 clubs in Afdeling 5. Maar wat de 
virtuele rangschikking betreft zouden wij twee plaatsen zakken, en op 
plaats 21!!! terechtkomen! 
 
Wat zijn onze ambities? 
Wij moeten een bepaalde ambitie hebben! 
Voor 2023 ambiëren wij om tussen plaats 10 en plaats 15 te eindigen. 
Hoger mag ook, maar wij moeten bescheiden blijven… 
 
Wat wordt er dan van jou verwacht? 
In de eerste plaats interesse tonen voor de rangschikking, van jouw club 
“De Marktrotters”, in het clubkampioenschap. 

1. In welke afdeling spelen wij in 2023? 
2. Op welke plaats staan wij op dit ogenblik? (om het even welke dag 

van het kalenderjaar 2023) 
3. Wat kan ik bijdragen opdat “mijn club” één (of enkele) plaats(en) 

zou stijgen? 
Als de interesse er is, dan komt de inzet er ook!... 
 
Iedereen bedankt die in 2022 heeft gewandeld, op busreis, op 
cadeautocht, op Bonus- of gewone tocht en op die manier heeft 
bijgedragen tot het resultaat dat wij ons konden handhaven in Afdeling 
5! Laat ons samen die ambitie 2023 waar maken… 
 

Het voltallig bestuur. 
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Regelmatigheidscriterium 2023 
 

Aangezien ons clubfeest verhuisd is van november naar februari, hebben 
wij ook ons regelmatigheidscriterium aangepast en laten samenvallen met 
het kalenderjaar. 
Vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 kunnen jullie punten 
verdienen voor dit criterium door te gaan wandelen. Inschrijven, door 
het scannen van uw lidkaart, bij een wandelclub aangesloten bij WSVL, is 
uiteraard verplicht. De resultaten zullen jullie zelf mogen bijhouden en 
indienen bij de voorzitter of een ander bestuurslid (papieren versie) of 
versturen naar het mailadres van de club (elektronische versie). De 
papieren telbladen verschijnen om de drie maanden in ’t Trotterke. Een 
elektronische versie kunnen jullie downloaden op onze website  
(activiteiten -> regelmatigheidscriterium). 
Door te stappen of mee te werken bij onze eigen organisaties kunnen 
jullie in 2023 dus punten verdienen: 

Medewerker bij een eigen organisatie 30 punten 

Deelname aan een busuitstap georganiseerd door de club 20 punten 

Deelname aan een door de club georganiseerde 
groepswandeling 

20 punten 

Deelname aan een “Vlaanderen Wandelt” organisatie bij een 
club aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen  

15 punten 

Deelname aan een 'Bonuswandeltocht' van een club 
aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen 

10 punten 

Deelname aan een gewone wandeltocht van een club 
aangesloten bij een erkende federatie: Wandelsport 
Vlaanderen, FFBMP, Adeps, Wandersportverband Ostbelgien 

5 punten 

Buitenland: deelname aan een wandeltocht van een erkende 
club van de Nederlandse (kWbn) en de Luxemburgse (FLMP) 
federatie. 

5 punten 

 
Ter gelegenheid van het jaarlijks ledenfeest ontvangen de deelnemers, die 
een geldig formulier hebben ingediend en minstens 300 punten hebben 
behaald in de afgelopen periode, een beloning. 
Deze uitleg vinden jullie terug op onze website: www.marktrotters.be. 

Willy. 
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80-jarige in de kijker 

 

Omdat wij in 2022 geen clubfeest hebben gehouden, konden we ook 

naar jaarlijkse traditie geen 80-jarigen in de kijker zetten. Er werd één 

persoon 80 jaar in 2022. Daarom vonden wij het vanzelfsprekend om 

deze jarige te feliciteren! 

Willy Van Bellinghen werd in augustus 80 jaar! Zijn naamgenoot en onze 

voorzitter Willy Jeuris is hem persoonlijk een leuke attentie gaan 

overhandigen. Wij wensen jou nog vele jaren wandelgenot toe! 

Inte. 
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App Wandel.be 
 

Wandelsport Vlaanderen lanceerde onlangs een app voor op de 

smartphone. Deze app kan je zoeken in de “Play Store” of “App Store”.  

 

Wat kan je met de app doen? 

- Laatste nieuwtjes i.v.m. WSVL lezen 

- Eigen lidkaart(en) beheren en bijhouden 

- De wandelkalender raadplegen 

- Andere clubs opzoeken 

- Klassement clubkampioenschap bekijken 

- Uitslagen laatste wandeltochten raadplegen 

Meer info vinden jullie op app.wandelsportvlaanderen.be. 

Inte. 
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Sociale media 
Niet te vergeten! 

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. 

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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Busuitstappen 
 

Wij hebben voor het jaar 2023 vijf busuitstappen voorzien, één in elke 
provincie. Vier van de vijf zijn tegenbezoeken bij clubs die in het 
verleden bij ons zijn komen wandelen. We willen via deze weg ook al een 
aantal praktische zaken aankaarten: 
 

1. Een busuitstap zal kunnen doorgaan indien er minimum 25 
deelnemers ingeschreven zijn. 
 

2. Bij elke aankondiging van een busuitstap zal er een “deadline van 
betaling” genoteerd staan. Dat is de datum waarop wij verwachten 
dat het geld op de rekening van de club zal staan. 
 

3. De leden die de busuitstap met een spaarkaart of waardebon willen 
betalen, zorgen er ook voor dat hun spaarkaart/waardebon ten 
laatste op de datum “deadline van betaling” bij één van de 
bestuursleden is geleverd. Gelieve ook steeds, zowel bij een 
bankoverschrijving als bij afgifte van een spaarkaart/ waardebon 
(op de achterzijde) de opstapplaats duidelijk te vermelden. 

 
Wie geen lid is van onze wandelclub kan zeker ook mee op busuitstap. 
De deelnameprijs voor niet-leden is 20,00 €. 
Voor de kinderen die meewillen hebben wij, naargelang hun leeftijd 
en/of al dan niet lid zijnde, een prijs bepaald. Zie tabel hieronder. 
Iedereen is welkom. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 

An. 
 

 0 – 12 j 12 – 18  + 18 j 

Kind is Lid 
 

Gratis 5,00 € 10,00 € 

Ouder is lid 
Kind is geen lid 

5,00 € 10,00 € 20,00 € 

Ouder & kind 
Geen lid 

10,00 € 20,00 € 20,00 € 
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Busuitstap Puurs 
 

Wanneer:  Zondag 19/02/2023 

Waarheen:  PUURS, is gelegen in de regio Klein-Brabant. 

Wandeling:  Ibis-Winterserietocht 

Organisator: Wsv Ibis Puurs vzw (1093) 

Afstanden:  6 – 9 – 12 – 16 – 21km 

Omschrijving:  Maak kennis met Lippelo, de groene parel van Puurs-

Sint-Amands, met het Lippelobos, kasteel Hof Ter Melis. Naargelang de 

gekozen afstand verken je de groene stukjes van Liezele en Puurs. 

Startlocatie: Zaal Sint-Stefaan, Broekstraat 22, 2890 Lippelo (Puurs) 

Antwerpen 

Deelnameprijs: €10,00 per persoon of spaarkaart/waardebon af te 

geven aan een van de bestuursleden. Opstapplaats vermelden op storting 

of kaart/bon. 

Deadline betaling: Maandag 6 februari 2023 

Vereist aantal deelnemers: 25 

Heen – Terug: Parking Sporthal Hernekouter Herne 7u30 – 18u00 

Bijkomende opstapplaatsen:  

Kesterbrugge, Kester (± 7u40)  

en Bushalte thv Assesteenweg 214, Eizeringen (Lennik) (± 7u50) 
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Busuitstap De Klinge 
 

Wanneer:  Zondag 16/04/2023  

Waarheen: DE KLINGE, is een dorp in de Belgische provincie 

Oost-Vlaanderen en een deelgemeente van Sint-Gillis-Waas 

Wandeling:  Kommiezentocht 

Organisator: Wandelclub Gasthofstappers vzw (3201) 

Afstanden:  6 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30km 

Omschrijving: Je wandelt door een prachtig natuurgebied met loof- en 

naaldbossen afgewisseld met open vlaktes in lentetooi. Rustige boswegen 

en paadjes met enkele polderlandschappen. 

Startlocatie: Parochiehuis, Sint-Gillisstraat 14, 9170 De Klinge (Sint-

Gillis-Waas) Oost-Vlaanderen 

Deelnameprijs: €10,00 per persoon of spaarkaart/waardebon af te 

geven aan een van de bestuursleden. Opstapplaats vermelden op storting 

of kaart/bon. 

Deadline betaling: Maandag 3 april 2023 

Vereist aantal deelnemers: 25 

Heen – Terug: Parking Sporthal Hernekouter Herne 7u30 – 18u00 

Bijkomende opstapplaatsen:  

Kesterbrugge, Kester (± 7u40)  

en bushalte thv Assesteenweg 214, Eizeringen (Lennik) (± 7u50) 
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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. 
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Lentetocht Pamel 
 

- Zaterdag 25 maart 2023 → "Lentetocht" een organisatie van DE 

PAJOTTEN HEKELGEM VZW. 

- Het Pajottenland in Lentetooi. De korte afstanden wandelen 

rondom Pamel en de grotere door de Dendervallei en de 

Palitsebeekvallei.  

 

Startlocatie: Zaal De Kluis, Kapelleweide 13,  1760 Pamel (Roosdaal) 

Starten tussen 07u30 en 15u00 

Laatste aankomsttijd: 17u30 

Afstanden: 4km - 7km - 9km - 14km - 21km 

Minstens één parcours beschikbaar voor kinderwagens. 

Minstens één parcours beschikbaar voor rolstoelen. 

 

 

Meer info vind je op www.wandelclubdepajotten.be 
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Agenda 2022 – 2023 
 

 

DATUM TYPE ORGANISATIE LOCATIE 

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 

25-3-2023 Cadeautocht De Pajotten Hekelgem vzw Pamel 

16-4-2023 Busuitstap Wandelclub Gasthofstappers vzw 
De Klinge  

(Sint-Gillis-Waas) 

4-6-2023 Cadeautocht De Heidetochten Kester-Gooik vzw Gooik 

11-6-2023 Busuitstap Tornado Boortmeerbeek 

16-7-2023 Urbanustochten Wandelclub De Marktrotters vzw Tollembeek 

13-8-2023 Cadeautocht Lennikse Windheren 
Sint-Kwintens-

Lennik 

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

17-9-2023 Cadeautocht WV De IJsbrekers Haaltert vzw Haaltert 

11-10-2023 Wijnmaandtochten Wandelclub De Marktrotters vzw Outer 

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

17-12-2023 Cadeautocht Parel van het Pajottenland Tollembeek 



 

Wandelclub De Marktrotters Herne vzw 
 
Stationsstraat 16, 1540 Herne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Op zaterdag 25 maart 2023 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 
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* TYPE   Punten 

WT: wandeltocht  
Binnenland: WSVL, FFBMP, Adeps, Wandelsportverband Ostbelgien. 
Buitenland: kWbn, FLMP. 

5 

BT: bonustocht 10 

VW: “Vlaanderen Wandelt” bij WSVL 15 

BU: busuitstap  20 

GW: groepswandeling 20 

MT: helper eigen tocht 30 
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5 

BT: bonustocht 10 

VW: “Vlaanderen Wandelt” bij WSVL 15 

BU: busuitstap  20 

GW: groepswandeling 20 

MT: helper eigen tocht 30 

 



 

WIE DOET WAT? 
Willy Jeuris 
0474/43 05 95  

Voorzitterschap, clubkledij & 
regelmatigheidscriterium 

Davy Geeroms 
0499/29 66 33  

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

Arlette Vercammen 
  

Financiële verrichtingen 

An Deridder 
0474/42 86 07  

Busuitstappen, clubfeest & waardebonnen 

Heidi Luystermans 
0491/12 38 82  

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 
 


