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Voorwoord
Met genoegen nemen wij, Benny en Maggi, het klavier ter hand om dit
eerste blad in het ‘Trotterke’ te vullen.
De zomer is ten einde, de vakantie al een tijd voorbij. De scholen draaien
terug op volle toeren. Iedereen is weer druk bezig en alles gaat weer zijn
gewone gangetje.
We zijn stilletjes de herfst binnengegleden. De natuur staat weer in zijn
mooie gele en bruine kleurenpracht , terwijl de heerlijke herfstgeuren ons
tegemoet komen op de wandelpaden .
De eerste maanden als bestuurslid hebben we een beetje een afwachtende
houding aangenomen om de werking binnen het bestuur wat beter te leren
kennen. Maar stillaan beginnen we onze draai te vinden. We praten al een
flink mondje mee.
Ondertussen hebben we als bestuursleden niet stilgezeten . Er was onze
geslaagde groepswandeling , die ondanks de hitte, toch door velen werd
gesmaakt.
Wat de toekomst betreft: We nemen de uitdaging van parcoursbouwer
aan. De taken zullen over meerdere personen verdeeld worden zodat dit
een verlichting zal zijn voor Jean-Marie. Waar het moet,zal hij ons met raad
en daad bijstaan. Hij zal wellicht deze taak op termijn afbouwen, maar hij
blijft wel bestuurslid.
Eveneens delen we u mee dat Jean-Marie met het voorzitterschap van de
Marktrotters per 1 januari 2017 zal stoppen. U verneemt meer verderop in
het clubblad.
Je ziet het ! Het wordt een hele klus.
We zullen sterk uit onze pijp mogen komen om Jean-Marie te evenaren.
Verder zijn we al volop bezig met de voorbereidingen van volgend jaar .
Dit wordt een heel speciaal jaar want onze club is jarig . We mogen met
zijn allen 35 kaarsjes op de verjaardagstaart uitblazen.
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Hip Hip Hoera !
De toekomst ziet er goed uit. Er waait een nieuwe wind door het bestuur.
Wij zijn er klaar voor!
Dit kan alleen als we in de toekomst nog steeds op jullie bijdrage en
geestdrift voor het wandelen kunnen en mogen rekenen.
Benny en Maggi

Gezocht
Medewerkers voor onze volgende wandelorganisatie:
EINDEJAARSTOCHTEN
Kan je helpen met pijltjes en infoborden plaatsen op vrijdag,
zalen klaarzetten op zaterdag,
op zondag: bediening, afruimen en tafels netjes houden, snacks bereiden,
koffie zetten, pintjes tappen, frisdranken inschenken, aan de kassa euro’s
tellen, controlekaarten afstempelen, opruimen na de tocht, Cesarkaarten
controleren en trofee overhandigen aan de verdienstelijke wandelaars, ….
Pijltjes en borden weghalen op maandag …
Zonder jullie medewerking kunnen wij geen wandeltocht organiseren. Je
bent dus onmisbaar als medewerker. Nieuw als medewerker? De ervaren leden
zullen je binnen de kortste keren wegwijs maken!
Geef meteen een seintje als je kan meewerken; denk niet: ‘ze weten wel dat
ik help’ of ‘er zal wel volk genoeg zijn’; het is voor de organisatie belangrijk
te weten welke medewerkers zeker op post zullen zijn.
Zet je aan je klavier en tokkel een E-mail naar een bestuurslid, tik het
telefoonnummer van een bestuurslid in op je telefoon of draai het nummer
als je trotse bezitter bent van een antiek toestel met draaischijf, stuur
desnoods een postduif, roffel het op je tamtam, geef rooksignalen, laat het
publiceren in het wekelijks reclameblad, …
Om het even, als we maar te weten komen dat je meewerkt!
Alvast bedankt namens het hele bestuur.!
E-mailadressen en telefoonnummers op het achterblad van ’t Trotterke
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De bus naar Lommel was stipt op tijd…
Een rit van zowat 165 km hadden de Marktrotters erop zitten toen ze de
startzaal in het Limburgse Lommel betraden. Aan de koffiestand was het
direct bijzonder druk, want de hele meute wilde een drankje alvorens de
wandeling aan te vatten.
We kiezen voor de 20 km en aanvankelijk lopen we met een paar
clubgenoten door een paar woonwijken om algauw in de open natuur te
belanden, vooral heide en bos, maar ook akkers en een spoorberm in volle
zomerbloei. Verspreid over de hele afstand komen
we groepjes
Marktrotters tegen, die het duidelijk naar hun zin hebben. Ons fototoestel
maakt overuren…
In de eerste rustpost zitten al een aantal Marktrotters, die voor een kortere
afstand kozen, hun picknick te verorberen aan de tafeltjes die de
organisatoren omwille van het zonnige weer buiten geplaatst hebben.
Overal lees je ‘DE MARKTROTTERS HERNE’ op T-shirts en polo’s.
Zouden die hier met een bus gekomen zijn?
Na de rust volgt een lus van zowat 7 km, vooral door bos en heidegebied,
maar hier hebben de organisatoren nog wat meer in petto.
We bereiken een open ruimte, waarop een windmolen staat te pronken: de
Leyssensmolen, genoemd naar de familie Leyssens die de molen tussen
1860 en 1905 heeft uitgebaat. Nadat de uitbating werd stopgezet is het toch
een beetje eigenaardig verlopen met dit artefact. In 1960 kocht de stad de
molen van de toenmalige eigenaar . De stad liet de molen in 1963
demonteren en in 1964 heropbouwen, maar dan wel in het Kattenbos. Het
maalmechanisme werd niet gerestaureerd, wellicht omdat men toch al in de
gaten had dat een windmolen midden in een bos weinig van de wind zal
profiteren. Later werd de molen overgedragen aan de dienst toerisme, die
hem volledig restaureerde. Omdat de ligging nabij het bos ongunstig was
voor een efficiënte werking, werd de molen nogmaals verplaatst, nu naar de
huidige locatie.
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Even verderop komen we in een natuurgebied, waar we plots tegen een
soort groot spinnenweb aankijken, gebouwd uit wilgentakken. Het blijkt
het werk van kunstenaar Wil Beckers, die zich liet inspireren door een
spinnetje dat, naar het schijnt, ingenieuze constructies bouwt in het zand.
Vandaar de naam van het werk: ‘Bijt in het zand’. Er staan nog een paar
bezienswaardige werken van deze kunstenaar in dit bos.
Het paadje langsheen de kunstwerken leidt ons naar het ‘Hoefijzerven’, een
waterplas in de vorm van een … jawel! Dit ven ontstond door de
ontginning van wit zand in de negentiende eeuw. Dit zand was bijzonder
geschikt voor de productie van glas en de kleinschalige ontginning door
arbeiders die vanaf een vlot met schepzakken fijn zand uit het water
opdiepten, volstond al gauw niet meer om de gulzige glasindustrie van
voldoende grondstof te voorzien. Stoommachines namen het zware werk
over.
En nog leidt deze wandellus ons naar een plek waarvan wij het bestaan niet

kenden: de grootste Duitse militaire begraafplaats van West-Europa is de
laatste rustplaats van 39100 Duitse militairen. Bewijs dat de waanzin van
zowel de eerste als de tweede wereldoorlog aan beide zijden onnoemelijke
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miserie hebben veroorzaakt. Ik vraag mij dan, misschien een beetje
oneerbiedig, af hoeveel van deze gesneuvelden zich hun bewondering voor
de ’grote leider’ hebben beklaagd toen ze in deze gruwel terechtkwamen of
bleven zij maar denken dat het toch alleen de schuld van de anderen was?
Toch blijft elke gesneuvelde er één teveel, aan welke kant van het front hij
ook stond…
Als je de eindeloze rijen kruisjes vanaf de toren bij de ingang bekijkt,
begrijp je niet dat het mensenras, ondanks de intelligentie die de natuur ons
heeft gegeven, absoluut geen lessen trekt uit het verleden. Zouden de
leerprogramma’s in de school niet zonder uitzondering bezoeken aan
dergelijke plekken, met gepaste duiding, moeten voorzien. Als er geld is
voor buitenlandse ‘studiereizen’, waarom dan niet voor deze realiteit?
Na het bezoek aan deze plek loop je toch wel een tijdje stil te wezen…
Bij aankomst aan de rustpost komen we een groep wandelaars van
Heidetochten Kester tegen en het wordt natuurlijk een hartelijke
wederzijdse begroeting.
Op de terugweg naar de aankomst maken we kennis met een wandelaar uit
de streek, die ons wat wetenswaardigheden vertelt en ook wat plaatselijke
politieke kronkels uit de doeken doet. Zoals meestal met politiek, verstaan
we er niet veel van, alleen dat ze mekaar ook hier voortdurend vliegen
proberen af te vangen…
Een wandeltocht is dus niet alleen gezond voor de fysiek, maar, voor wie
wil, valt er altijd wel wat te leren.
Traditioneel proeven we in de aankomstzaal het plaatselijke streekbier,
maar op dat gebied hebben we pech: de voorraad werd door onze
voorgangers reeds opgedronken! Het zomerse weertje zal daar wel niet
vreemd aan geweest zijn, zeker?
Raymond
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Groepswandeling Herfelingen op 27/08/2016
Spannend! Voor de eerste maal organiseerden wij de groepswandeling.
Meteen wilden we de formule ietwat wijzigen. We koppelden er een kleine
quiz aan. Ons motto is: Een alerte geest in een gezond lichaam!
In de aankondiging hadden we gevraagd mooi weer mee te brengen. Wij
denken dat iedereen een heel flink stuk heeft meegebracht want het was die
dag heel warm. pfffffffff
Uiteindelijk trotseerden 45 moedige Marktrotters de tropische temperatuur,
zeg maar HITTE.
Na het nemen van de groepsfoto, kreeg iedereen een gekoeld flesje water
en een antwoordformulier met pen voor de quiz om de wandeling aan te
vatten.
Aan de kerk vertrokken we via de veldwegel “ ’t Hol” . Daar troffen we
meteen al een eerste quizvraag. De meeste wandelaars kregen al vlug door
dat we hen met onze doordenkvragen op een verkeerd been probeerden te
zetten.
We gingen verder via de Hondsbergstraat. Onderweg werd er druk
overlegd over de mogelijke antwoorden. Dit versterkte de goede sfeer in de
groep.
Op het einde van die straat was er een splitsing. De 4 km ging links de
Weverstraat in om zo terug te keren naar het startpunt. De 7 km ging
rechts de veldweg in naar Raseveld, waarna een andere veldweg de groep
naar Druimeren bracht, om via Steenberg, Nieuwstraat en Molenstraat
terug te keren naar het “Vossenhol”.
Daar werden de quizvragen nog flink besproken, hier en daar nog wat
aangevuld en of gecorrigeerd .
Terwijl iedereen bij een frisse pint en een lekker broodje bekwam van de
hitte, werden de winnaars van de quiz bekend gemaakt. De gouden
medaille ging naar Julienne Van Eeckhoudt, de zilveren naar haar
echtgenoot Frans Sammels en de bronzen naar Marie Louise Laus.
Hierbij nog nen dikke proficiat aan de winnaars!
Een greep uit de antwoorden i.v.m. de vraag over de vertaling.
De moltrein (= metro) en (streep esel) = zebra : Dit had bijna iedereen
juist.
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Voor de andere woorden kregen we volgende grappige vertalingen:
Bruismeel (= zelfrijzende bloem) : bruistablet , spuitwater, brood, bier,
dafalgan, koolzuur,
pistolet, gist.
Rimpelstrijk (= facelift) : werd veelal verward met strijkijzer, valse plooi,
anti-rimpel crème
Zweefteef (= Air hostess) : gezelschapsdame, vleermuis, meisje van plezier
(al dan niet vliegend), hangmat, libelle, heks , luchtballon, (zweef-)vliegtuig
Iedereen bleek ondanks de hitte toch genoten te hebben , zowel van de
wandeling, de quiz als van het welkome natje en droogje achteraf.
Wij willen jullie bij deze dus allemaal hartelijk bedanken voor jullie
aanwezigheid.
Eveneens geven we een dankwoordje aan Patrick De Vos voor het gebruik
van het café en voor de lekkere drank en broodjes.
Twee Marktrotters,

Benny en Maggi
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Urbanustochten 2016.
Enkele medewerkers waren bereid ons een relaas te schrijven over hun
belevenissen tijdens de Urbanustochten: het grote en kleine vreugden en
ergernissen die anders verborgen blijven achter het grote gordijn van de
organisatie.
Secretaris Patrick was ’s ochtends, samen met Willy en Etienne ‘Parkeerwachter’ en
stond traditiegetrouw later in voor de bijkomende bevoorrading van de rustposten. Hij
vertelt:
In de zomerperiode is het steeds wat afwachten wat er van de belangstelling
voor
een
wandelorganisatie
mag
verwacht
worden.
De
weersomstandigheden buiten beschouwing gelaten is het dan ook wat
uitkijken hoe goed de vooropgestelde prognose zal gehaald of
overschreden worden. Op basis van de bezetting van de parkeerweide was
het echter al vlug duidelijk dat het deelnemersaantal van vorig jaar vlot
gehaald zou worden. In 2015 werd de weide immers gesloten omstreeks
10u00, dit jaar was dit reeds om 9u30 het geval. Uiteraard mag de
toestroom na de middag dan niet stilvallen en moeten de plaatselijke
gelegenheidswandelaars een wandeltochtje in eigen streek verkiezen boven
het volgen van een bergetappe in de Ronde van Frankrijk. Rond de middag
lag het dan ook in de lijn van de verwachtingen dat her en der om
bijbestellingen gevraagd zou worden. Op zo een momenten het hoofd koel
houden is de boodschap en één per één de gevraagde goederen bijleveren
tot de storm is overgewaaid. Als er dan nadien slechts een paar enkelingen
vitten over eventueel ( tijdelijk ) niet beschikbare drank of voeding is het
met grote voldoening dat alweer wordt teruggekeken op een vruchtbare
organisatie.
Patrick
In de rustpost Parochiaal Centrum Herne zijn Paul en Theresia
rustpostverantwoordelijken. Zij geven een relaas van hun belevenissen samen met hun
groep gedreven medewerkers.
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Om 6:45 werd de deur geopend, klaar om de koffieapparaten aan te zetten,
want de wandelaars waren reeds vroeg vertrokken.
Daarna vielen één na één van onze trouwe medewerkers binnen.
Door het bekijken van de buitenlucht en goed bevonden zijn de mannen
aan de slag gegaan om de tafels en banken buiten te zetten, dit was
natuurlijk de topper want wandelaars zitten nu eenmaal graag buiten.
Onze tafels werden mooi versierd, met een vaasje en donker blauwe
hortensia’s, door Anne-Marie en dochter Katrien.
De verkoop van spijs en drank ging goed de deur uit. De tweede
bevoorrading van broodjes en kaas was ook al snel uitverkocht. De laatste
hongerigen waren tevreden met een broodje speculaas.
Het was een goed gevulde dag maar iedereen keek toch terug op de goede
gang van zaken.
Voor mij een glas wijn. Hebben we niet. En een Cesar. Hebben we niet.
Awel geef dan maar 2 blonde Westmalle. Tip : affiches van eten en drank
nog groter maken .
Sommige medewerkers waren op het einde nog niet moe genoeg. Ze
smeten dan maar drankbonnen op de grond en raapten ze dan één voor
één op.
Tot de volgende wandeling en nog eens een woordje van dank aan onze
medewerkers.
Paul & Tresia

Benny en Maggi waren rustpost verantwoordelijken in het ontmoetingscentrum Vollezele.
Zij hebben altijd wel een grapje in voorraad.
Zaterdag 16/07
Nadat we eerst in de startzaal in Tollembeek een handje hadden
toegestoken, vertrokken we richting controlepost “de voetbalkantine te
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Vollezele “. De verantwoordelijke van de zaal stond ons reeds op te
wachten. En na een deskundige rondleiding en een uitgebreide cursus
“glazenwassen “, konden we aan de slag om de zaal in orde te brengen.
Deze klus werd met de zes aanwezigen snel geklaard.

Zondag 17/07
Alle medewerkers waren vroeg op post.
Meteen een drukke bezigheid.
Voor Phil en Liliane hadden we een
“specialleken” klaargezet . Toen zij
aankwamen, waren ze uitermate opgetogen
over de inrichting van hun werkterrein, nl :
de kassa. We hadden voor de grap 1
walkingdinertafel met 2 barkrukken
voorzien. Hilariteit alom ! (zie foto)
We mochten heel wat wandelaars
verwelkomen , waarvan de meesten wel
graag een broodje en/of een drankje
nuttigden.
We konden de dag met een goed gevoel
afsluiten.
Een welgemeende dank aan al onze medewerkers!
Benny en Maggi

Op de achtergrond, in een rustige omgeving, een beetje afgezonderd van de massa
wandelaars, zitte , de zussen Arlette en Bea naarstig aan de administratie te werken:
sorteren van de inschrijfkaartjes volgens club en bijhouden van de telling in het
registratieprogramma, zodat wij na afloop van de tocht meteen de uitslag naar de website
van de federatie kunnen transfereren .
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Luttele minuten over zes zijn we aan de Willem Tell. Materialen uit de auto
laden. De inschrijftafel en de stickerverkoop opstarten. Net op tijd. Als
secretaris Patrick de voordeur van de startzaal opent, lopen de allervroegste
wandelaars deze reeds plat. Eens de voorziene medewerkers op post,
kunnen we de eigen werkplek opstellen. En … daar gaan we. De ganse dag
verwerkt het zussenduo De Vogel de inschrijfkaarten. Ongeveer 2 515.
Kaartenbak leegmaken. Inschrijfkaarten sorteren, leden en niet-leden. De
leden rangschikken volgens wandelfederatie en wandelclub. Regelmatig de
hoopjes kaarten tellen en het aantal ingeven in de staplijst. Schoonschrift is
echter niet ieders begaafdheid. Af en toe moeten we proberen te ontcijferen
wat de schrijver neergekrabbeld heeft. Sommigen kennen zelfs niet de
officiële naam van hun club! Niet eenvoudig. Soms wel leuk. Daarom is het
een goede zaak dat heel wat clubs, zoals de onze, voorgedrukte etiketten
voorzien met alle nodige gegevens. Scanning van de ledenkaarten, een
systeem waarvan de federatie momenteel nog de ‘kinderziekten’ onderzoekt
en corrigeert, zou daar in de toekomst verandering in moeten brengen.
Ook al zijn er wandelaars die nog steeds met ‘frisse tegenzin’ hun lidkaart
opdiepen…
Maar op het voorziene tijdstip ligt de geprinte uitslag voor de
tochtverantwoordelijke klaar. Missie geslaagd.
Bea

Parcoursbouwer Jean-Marie had het moeilijk met de mentaliteit van sommige mensen die
denken dat ze het werk van een hele groep vrijwilligers in de war moeten sturen door
ronduit sabotagedaden te plegen. Hoe kan je het anders noemen als men de moeite doet
om zelf constructies op te zetten om wandelaars de verkeerde weg op te sturen; en niet één
keer, maar meermaals.
Een organisatie waar ik als tochtverantwoordelijke met gemengde
gevoelens op terugblik en, in bepaalde situaties, een wrange nasmaak nalaat.
Is het nog normaal dat men als tochtverantwoordelijke aan 't werk moet
vanaf woensdag t/m dinsdag of met andere woorden één week zowat
volledige dagen spenderen om te trachten een perfecte organisatie tot stand
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te brengen. Vooral het feit dat deze zeven dagen zowat allemaal "te velde"
verlopen vreet aan de fysische en psychische krachten van een mens.
Als eindresultaat mogen aanhoren dat heel wat wandelaars tevreden waren
over het aangeboden parkoers en dito organisatie doet evenwel niets af aan
het vandalisme dat meer dan ooit aan de orde van de dag was.
Het stelt een tochtverantwoordelijke dan ook niet blijgezind deze
vaststellingen te moeten doen, ermee om te gaan en binnen de kortste
keren aan te passen waar nodig was.

NEGATIEF :
=> Wegens werkzaamheden aanpassing NMBS dienstregeling !
=> Snoeien van wandelwegen in eigen beheer ? (wat de gemeente normaal
doet ???)
=> Rustpost Art Valley, in eigen beheer door de eigenaars, was heel mooi
gelegen en sloeg aan bij de wandelaars. Iets grotere opkomst verwacht dan
de 200 ingeschatte passanten, geen soep en prijzen waren verschillend van
onze tarieven.
Gezien ook hier de tochtverantwoordelijke meestal mocht optreden stel ik
mij zeer de vraag in hoeverre dergelijke keuze voor herhaling nog vatbaar
is ? De toekomst zal dit wellicht uitwijzen.
=> vandalisme op de uitgepijlde
parkoersen was duidelijk - en
onbegrijpelijk - aan de orde tijdens de
wandeling. Op zondagvoormiddag (2
x terecht, 2 maal onterecht). Als
besluit hierop zal ik toekomstgericht
mijn persoonlijke wagen (wegens
beschadiging) niet meer gebruiken
voor dergelijke tussenkomsten. Het
zal per fiets of te voet moeten gebeuren, mijn aanwezigheid in de startzaal
zal alsdan tot een minimum herleid worden.
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=> Eventueel uitpijlen met bijkomend lint kan, maar is voor de wandelaar
soms verwarrend wegens niet in kennis ervan. Uitsluitend met lint is niet
altijd consequent voor de wandelaar (zie oude sporthal - Grotestraat Lindestraat - Rust Parochiaal Centrum)
POSITIEF :
Prachtige opkomst. Gezien geen enkele andere organisatie meer dan 2.000
wandelaars mocht ontvangen blonken De Marktrotters "weeral" uit met
een opkomst van maar liefst 2.515 deelnemers, inclusief vier clubs die een
(bus)bezoek brachten.
Raymond en Willy gingen op pad als uitpijler. Zij vormen een van de vijf duo’s die op
vrijdagochtend de bewegwijzering van het parcours aanbrengen en die het materiaal op
maandagochtend opnieuw gaan ophalen.
Enkele weken voor de tocht hebben de ‘uitpijlers’ van Jean-Marie reeds een
parcoursbeschrijving gekregen, zodat we ons kunnen voorbereiden en niet
op het allerlaatste moment toelichting moeten vragen bij zaken die ons niet
volledig duidelijk zijn. Zo kunnen de verschillende duo’s snel op weg met
hun materiaal. Samen met Willy (Jeuris) vorm ik zo stilaan een vaste ploeg
voor dit soort werkjes. Omdat wij de omgeving behoorlijk goed kennen
heeft Jean-Marie een paar veldwegen die plaatskennis vereisen aan ons
toegewezen. Zo ook de landwegen door de ‘Schampaert’, waar op zondag
een paar keren vandalisme wordt gepleegd. Een reden te meer om aan te
nemen dat de vandaal de streek goed kent en dat hier geen flauwe
grappenmaker aan het werk is.
We hebben ook de landweg die van Sint-Pieters-Kapelle via het
‘Konijnenbos’ naar de Geraardsbergsesteenweg voert. Aan de Markrivier
laat ik Willy alleen verdergaan omdat ik hem met de wagen aan het andere
eind van de veldweg wil opwachten. Ondanks dat hij als fervent wandelaar
redelijk vertrouwd is met de omgeving, gaat het toch even mis en moet hij
een stuk opnieuw bepijlen. Uiteindelijk blijkt dat een geluk met een ongeluk
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te zijn. Omdat Willy zich achteraf onzeker voelt over zijn werk, gaat hij op
zaterdag alles in de omgeving Konijnenbos nog eens controleren en wat
blijkt?... Hier werd intussen een pijltje in de verkeerde richting gedraaid en
de andere verderop weggehaald. Wie houdt zich daarmee bezig? Blijkbaar
zijn er gefrustreerden die liever het werk van anderen om zeep helpen dan
zelf iets positiefs bij te dragen in onze samenleving…
We gaan dan maar op zaterdagavond de zaak herstellen in de hoop dat het
op zondag niet alweer fout zal gaan.
Het fenomeen van pijltjes draaien of weghalen schijnt ook bij andere clubs
een probleem te zijn. Een reden om zo snel mogelijk volledig op gpswandelen over te schakelen? Al zijn die toestellen nog onvoldoende
ingeburgerd bij het wandelpubliek en dat is meteen het grote struikelblok.
Je kan moeilijk verwachten dat alle wandelaars zich zo een toestel
aanschaffen en er zich mee vertrouwd maken.
Raymond
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Een weekendje naar Zeeland
Vrijdag 16 september 2016
Herne 7u30 : Busje komt zo! Met 31 Marktrotters vertrokken we naar
Zeeland. Iedereen was in zijn nopjes want we mochten weer een weekendje
op reis. Het weer was terug naar normale temperaturen gedaald na de hete
nazomerdagen en de weerman had ons een droge dag beloofd.
In Gentbrugge werd de gids Bart opgepikt en die vloog er meteen in. We
reden via Gent Zeehaven en de Westerscheldetunnel Zeeland binnen. Deze
toltunnel is 6600 meter lang en bestaat uit 2 kokers (de oost – en westbuis)
die zich 60 meter onder het waterniveau bevinden.
Zeeland is een van de twaalf provincies in het zuidwesten van Nederland,
met als hoofdstad Middelburg. Vrijwel de hele provincie ligt onder het
zeeniveau. Sinds de middeleeuwen is er de strijd tegen het water. Overal zie
je de typische windmolens en wordt er aan waterbemaling gedaan, m.a.w
water wegpompen om drooglegging van het land te bekomen. Het vlakke
landschap is een lappendeken van polders , grachten en dijken. Buiten de
dijken liggen schorren en slikken. Langs de kust zijn er duingebieden. De
huizen zijn eerder klein en staan dikwijls, beschut tegen de wind, achter een
rij hoge bomen of struiken. Typisch voor de schuren uit de streek is dat ze
behandeld zijn met zwarte teer om ze waterdicht te houden. Rond de
deuren en vensters is een witte kader geschilderd. Anders zou je niet zien
waar de openingen zijn.
Er wordt aan akkerbouw gedaan. Oorspronkelijk werd er vlas verbouwd
maar heden is dit voornamelijk asperge-, uien-, radicchio- en fruitteelt.
Veelal zie je langs de bermen grazende schapen.
Onze eerste stopplaats was Yerseke aan de Oosterschelde waar we van een
koffietje genoten. Dit stadje is gekend voor de mossels en oesters. Hier
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bevinden zich de oesterputten. Dit zijn kweek- en tevens spoelbakken waar
het zand van de weekdieren verwijderd wordt.
Volgens een Facebook bericht van Greet was het uitgerekend die dag
feestdag van de mossel. In het bericht werd aan de vrouwen gevraagd
solidair te zijn met de mossel. Daarvoor mocht je onder je rok geen
onderbroek dragen . Je kan je al voorstellen dat hierover vele grapjes
werden gemaakt waardoor er meteen een gezellige sfeer in de groep was.
Vervolgens ging de reis naar Zierikzee, een gezellig stadje, om het
middagmaal te nuttigen. Hiervoor moesten we eerst de indrukwekkende
Zeelandbrug over rijden. Deze is ongeveer 5,2 km lang en is gebouwd op
54 pijlers. Terwijl we over de brug reden , zagen we op een gegeven
moment stokken uit het water steken, waaraan palingmanden hingen.
Zierikzee was vroeger een belangrijk handelscentrum en bijgevolg heel
welvarend. Er werd aan zoutwinning gedaan. Verder stond dit stadje
gekend om zijn hoogwaardig textiel en wol. De plant “Meekrap” werd hier
gekweekt en diende als grondstof voor de rode kleur alizarine om het
linnen te kleuren.
Op het grote marktplein heerste een gezellige drukte. De stad heeft een
indrukwekkende kerktoren die echter nooit is afgewerkt wegens gebrek aan
financiële middelen. Het geld was op. Verder is er de mooie haven met zijn
vele handelshuizen.
Na de middag reden we langsheen kleine dorpjes. Zo kwamen we voorbij
het dorpje “ Schuddebeurs”. De Zeeuwen zochten het niet te ver qua
naamgeving . Het dorp kreeg deze naam omdat je flink in je beugel moest
tasten wanneer je daar een onroerend goed wou kopen. Schuddebeurs
betekent dus letterlijk: “ Je beurs uitschudden tot de laatste cent “.
Hierna kwamen we aan in Dreischor, een van de weinige dorpen waar de
kerk in het midden op een terp staat en de huizen er in ringvorm om heen
zijn gebouwd.
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Vandaar reed de bus ons naar Brouwershaven, geboorteplaats van Jacob
Cats, een staatsman en moraalschrijver. Brouwershaven was gekend voor
de garnalenvangst. Momenteel is deze haven een jacht- en plezierhaven
geworden.
Daarna bracht de bus ons naar het hotel “ Ter Duin “ in BurghHaamstede, waar we ’s avonds in fijn gezelschap na een aperitief konden
genieten van een lekker dinertje .
En zo eindigde dag 1.
Maggi en Benny

Zaterdag 17 september
Na een uitgebreid ontbijt gaat het, langs de binnendijken, de Oosterschelde
en het Veerse gat richting Veere. Deze stad ligt op het eiland Walcheren en
is bekend voor zijn wolhandel. We maken hier een wandeling langs de
voornaamste bezienswaardigheden namelijk de grote kerk, waarva n de
toren niet afgeraakte wegens geldgebrek, en het stadhuis. De Grote Kerk
stamt uit 1348; vanaf 1811 werd de kerk door soldaten van Napoleon
gebruikt als militair hospitaal; de kerk is nog een tijdje bedelaarshuis
geweest en kazerne. Het gebouw draagt nog duidelijk de sporen van een
bewogen verleden. Naast de kerk bevindt zich een cisterne. Die werd
gebruikt om het water van het dak van de kerk op te vangen voor het
wassen van de wol.
Het stadhuis van Veere uit de vijftiende eeuw met de prachtige voorgevel is
volledig opgetrokken in zandsteen. De toren met het klokkenspel dateert
van het eind van de 16e eeuw.
Nadien rijden we naar Middelburg, de hoofdstad van Zeeland. De drukke
stad Middelburg ligt eveneens op het eiland Walcheren en is rijk geworden
door de wijnhandel met Frankrijk. We wandelen hier langs de oude abdij
met zijn indrukwekkende toren. De abdijtoren is een 90,5 meter hoge
kerktoren. De toren heeft als bijnaam de Lange Jan en is nummer elf op de
lijst van hoogste kerktorens in Nederland.
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We vervolgen onze wandeling langs het stadhuis en de mooie herenhuizen.
Het stadhuis van Middelburg is opgetrokken in laatgotische stijl. Het heeft
een façade met gotische vensters, rood-witte luiken, torentjes en
vijfentwintig beelden van Zeeuwse graven en gravinnen. Het stadhuis
brandde op 17 mei 1940 van binnen helemaal uit als gevolg van het
bombardement op Middelburg.
Typisch in Middelburg zijn ook de vele kleine pleintjes.
Hier was het nu tijd voor het middagmaal en wat vrije tijd.
Nu gaat ons bezoek verder naar Neeltje Jans.
Neeltje Jans is als werkeiland een onderdeel van de Oosterscheldekering.
Na het voltooien van de Deltawerken is er op Neeltje Jans een informatieen attractiepark geopend.
We bezoeken eerst het waterkeringssysteem. Deze waterkering is een
afsluitbare stormvloedkering en bevat grote schuiven die bij zware storm, al
dan niet in combinatie met een springvloed, gesloten kunnen worden,
zodat het hoogwater niet de Oosterschelde binnen kan komen. Bij een
verwachte waterstand van +3,00 m worden de schuiven gesloten.
Nadien krijgen we wat bijkomende informatie bij de Delta Experience. De
Delta experience is een educatieve attractie over de watersnoodramp van
1953 met filmbeelden en speciale effecten.
Nu is het tijd, om onze bezoeken van de dag af te sluiten, voor een
gezellige boottocht op de Oosterschelde.
Daarna gaat het met de bus terug richting hotel voor het heerlijke
avondmaal en een gezellig samenzijn.
Tresia en Paul

Zondag 18 september
Zondag om kwart over negen nemen we afscheid van hotel Ter Duin maar
nog niet van Zeeland. Vandaag gaat de busrit richting Goes. Met een
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authentieke stoomtrein rijden we van het station Goes via Kwadendamme
naar het pittoreske eindstationnetje van Hoedekenskerke. Reizen kan in 3e
klasse met gelakte houten banken of banken met een kunstleren overtrek
en in 1e/ 2e klasse met pluche beklede kussens. Voor De Marktrotters werd
een rijtuig 2e klasse gereserveerd. Wat een luxe. De conducteur komt zoals
weleer de kaartjes knippen. Met zijn allen genieten we van de treinrit en het
gezapige tempo. Een hemelsbreed verschil met het jachtige hedendaagse
leven. De bus brengt ons terug naar de stad Goes. Deze heeft twee kerken.
De Heilige Maria Magdalenakerk in laatgotische stijl en de Sionkerk van de
Gereformeerde Gemeente die de grootste is. Op de Grote Markt is het
stadhuis in gotische stijl een opmerkelijk bouwwerk. De kademuren van de
stadshaven zijn een rijksmonument. Rondom de stadshaven staan
historische huizen waaronder ’t Soephuus, een voormalige getijwaterkorenmolen, die tot ongeveer 1800 in werking is geweest. Het
koepeltorentje dateert uit 1624. Tegenwoordig is de haven in gebruik als
jachthaven. Wat ons opvalt is dat, door religieuze invloed, de zondagsrust
streng opgevolgd wordt. Omdat het bezoek aan de Erica’s kijktuinen,
wegens niet meer toegankelijk voor het publiek, geannuleerd wordt,
brengen we de namiddag noodgedwongen door in de subtropische tuin
“Fort den Haak” in Vrouwenpolder. Het 2,5 hectare tuinplezier belooft
veel soorten palmen en exoten. Een waterval met kleine waterpartijen. Een
vijver met vissen. Een vijver met schildpadden. Tuinkamers met rozen en
struiken. Een wijnheuvel en een oranjerie. Dit alles ziet er echter nogal
verwaarloosd uit: zo blijkt bijvoorbeeld het ‘schildpaddeneiland’ een steen
in een vijver, die je amper herkent als vijver, wegens compleet overwoekerd
door riet. De schildpadden waren wellicht naar betere oorden vertrokken,
want wij kregen er alvast geen te zien. Een beetje een tegenvallende
afsluiter, maar toch blijft er een tevreden gevoel als we het hele weekend
overschouwen. Het programma was interessant, goed gedoseerd en door
gids Bart grondig voorbereid en becommentarieerd. Luc, de dienstvaardige
chauffeur, maakte ook de verplaatsingen aangenaam.
Bea
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Mee met de bus?
Wanneer?
Naar?
Organisator:
Wandeltocht:

Zondag 6 november 2016
Ingelmunster
De Brigandtrotters
Brigantrotterstocht

Startplaats:
Sportstadion, Bollewerpstraat 92A, Ingelmunster
Afstanden:
6 – 12 – 18 – 21 – 24 – 28 - 35
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 23
oktober 2016 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 (Ingelmunster) en de
opstapplaats.
 Zorg dat je steeds in het bezit bent van je
lidkaart dit voor de eventuele elektronische
inschrijving.
Aantal plaatsen is beperkt tot 60.
De wandeling :

tocht met veel natuur in Ingelmunster en omstreken.

Ingelmunster :

is een plaats en een gemeente in de provincie WestVlaanderen. Ingelmunster wordt ook wel eens de
Brigandsgemeente genoemd.
Paul
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CLUBFEEST DE MARKTROTTERS HERNE 2016.
Halleluja, wat vliegen de jaren in recordtempo voorbij. Getuige hiervan het
feit dat we bijna terug toe zijn aan de organisatie van ons jaarlijks clubfeest.
Inderdaad, op zaterdag 19 november is het zover. Na het schitterend
succes van de 2 vorige jaren worden zowel locatie als formule behouden.
Het orkest zal er in de persoon van Rudi Tastenoe eveneens hetzelfde
uitzien, leute en plezier zijn dus gegarandeerd .
JULLIE ZIJN OP DIT FEEST UITERMATE WELKOM VANAF 12U00 VOOR
VOLGEND PROGRAMMA :
 12u00 :  Opening deuren en ontvangst genodigden
 Administratie door Bea en Patrick
 Tussendoor aperitief met hapjes
 Powerpointvoorstelling door Raymond
 12u55 : Welkomstwoord door Bea
 13u15 : Voorgerecht
 14u00 : Nabeschouwingen 2016 door Raymond
 14u15 : Hoofdgerecht
 15u15 : * Voorstelling eigen organisaties anno 2017 door Patrick
* Voorstelling busuitstappen en WandelWeekend 2017 door
Theresia en Paul
 15u30 : Uitslag regelmatigheidscriterium 2016 door het bestuur
 16u30 : Koffie met lekkernij
: Muzikale omlijsting door Rudi Tastenoe.
Ondanks een verhoging van de menuprijzen hebben we in bestuurskring
besloten om de ledenbijdrage voor deze gezellige samenkomst te behouden
op 35,00- euro per persoon, volledige menu met dranken en 3
consumpties naar keuze na de maaltijd inbegrepen. Niet leden betalen 70,00
euro.
Inschrijven en betalen ten laatste op 25 oktober 2016. Zie ook in dit
verband het artikel “ Ledenbijdrage 2017 “ elders in dit clubblad.
Het adres van zaal De Parel waar alles te gebeuren staat is: Heirebaan, 357
te 9400 Denderwindeke.
Patrick
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LEDENBIJDRAGE 2017
De prijzen voor 2017 blijven ongewijzigd.
Clubfeest
2016

Lidgeld
2017

Walking in
Belgium
2017

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 , IMBEEKSTRAAT 63, 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 2016 ◄
Leden die uitsluitend het lidgeld hernieuwen, Walking in Belgium en/of
wandelboekje aankopen graag betaling vóór eind november 2016.
Alvast bedankt voor het volgen van bovenstaande richtlijnen.
☺ Indien uw mutualiteit een terugbetaling doet voor sport, vraag dan (na
betaling) het lidgeld voor 2017 terug. ☺
→ Formulier aanvragen bij uw mutualiteit of downloaden van de
website: http://www.marktrotters.be (formulieren on-line vanaf januari
2017)
→ Bezorg dit formulier aan secretaris Patrick Janssens.
→ Breng het ingevulde formulier naar uw mutualiteit.
Bea
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REGELMATIGHEIDSCRITERIUM
2015 - 2016
Weldra komt de proclamatie en prijsuitreiking van het intern regelmatigheidscriterium 2015
- 2016 er aan. Naar jaarlijkse gewoonte zal dit geschieden tijdens het clubfeest van zaterdag
19 november 2016. 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 6 november 2016. Vereiste om in aanmerking te komen is minimaal 400
punten te hebben behaald tussen 1 november 2015 en 31 oktober 2016 !

REGELMATIGHEIDSCRITERIUM 2016 - 2017
Periode : 1 november 2016 tot 31 oktober 2017
Te behalen minimum : 400 punten
Hoe behaal je punten ?
Prestatie :

Aantal punten :

►Helper bij eigen organisatie
:
30
►Deelname aan een busuitstap georganiseerd door de club
:
20
►Deelname aan een beschermde tocht van WSVL
:
10
►Deelname aan gewone wandeltocht van WSVL, FFBMP,
VGDS en ADEPS
:
5
Andere organisaties komen, behoudens tegenbericht en/of aankondiging onzentwege via tijdschrift of
eigen website niet in aanmerking !
Bonuspunten :

☺ 10 punten per gewandelde schijf van 100 km tot 1000 km
☺ 20 punten per gewandelde schijf van 100 km boven 1000 km
☺ 30 punten per gewandelde schijf van 100 km boven 2000 km

Telbladen : ● Elektronische telbladen contact : raymond.ict@marktrotters.be * 02/396.01.09
● Papieren telbladen contact : jm.paduart@skynet.be * 02/396.29.56
Voor het wandelseizoen 2016-2017 verandert er dus niets aan de geldende criteria waarvan
bovengenoemd sprake. Wij bieden hierbij onze leden de gelegenheid "op totaal vrijwillige
basis" hieraan deel te nemen. De beloning bij voldoende aantal behaalde punten (minimum
400) volgt dan telkenmale naar aanleiding van het jaarlijkse clubfeest. De afwezige laureaten
aldaar krijgen deze beloning alsnog aan huis bezorgd. Alvast aan alle kandidaat-deelnemers
veel wandelplezier en succes toegewenst !
Voor alle eventuele nadere informatie : jm.paduart@skynet.be
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WATTEDOEN : EINDEJAARSTOCHTEN 2016
Op zondag 18 december a.s. wordt de 20ste editie van onze Eindejaarstochten
georganiseerd. Hiervoor trekken wij naar buur- & faciliteitenstad Edingen alwaar zal
gestart worden vanuit het Sint-Augustinuscollege, gesitueerd op de splitsing van de
wegen naar Zinnik (Soignies) en Aat (Ath). Er zijn twee rustposten uitgezet onderweg.
Voor de ene trekken wij ... het klooster in, want hiervoor werd het
Dominicanessenklooster in Herne (op de grens met Edingen) afgehuurd. De andere
rustpost (salle paroissiale) bevindt zich in het faciliteitendorpje Marcq net naast de kerk.
Ook nu durven wij rekenen op deelname van heel wat van onze leden, zij het om
handen toe te steken (wij zoeken nog 2 RPV's) op één van bovengenoemde locaties, zij
het om de wandelschoenen aan te trekken. Wie zich geroepen voelt om mee te helpen
mag zich aanmelden - voor zover dit nog niet is gebeurd - bij het bestuur. Wij danken
jullie nu reeds van harte !
Uit parkoersen van 4 (geschikt voor rolwagens), 6, 10, 15 en 22 km hebben de
wandelaars keuze naar eigen smaak en kunde. Alle parkoersen bewandelen het
aantrekkelijke Park van Edingen alwaar op hetzelfde tijdstip ook een Kerstmarkt in 't
Park plaats zal hebben.
Zoals een Marktrotters-wandeling het wil zal ook deze editie bol staan van rustige veld-,
voet- en aardewegen doorspekt met vele vergezichten in een glooiend landschap
uitgestrekt over meestal agrarisch gebied.
Voor de fanaten van de Cesarbier trofee - en mits voldaan te hebben aan de gestelde
voorwaarden - wacht er een mooie beloning onder de vorm van een 75 cl fles van dit
lekkere gerstenat.
Hou ook rekening met het feit dat het Park van Edingen slechts geopend wordt vanaf 8
uur zodoende dat de starturen alom vermeld liefst strikt nageleefd worden teneinde elk
ongemak te vermijden.
Tenslotte nog een laatste tip-hint-verzoek van de organisatie aan alle belangstellenden.
Laat jullie op 18 december a.s. ééns lekker gaan en kom er bij ! Voor de
geïnteresseerden, er zijn nog altijd flyers (afbeelding zie elders) en affiches in aanbieding.
Alvast bedankt voor jullie aandacht en suggestie tot "wattedoen" op zondag 18
december a.s. Hopelijk tot dan ... !
Tochtverantwoordelijke Jean-Marie
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En hoe gaat het met ons clubbestuur?
De raad van bestuur van onze vzw bestaat momenteel uit 11 leden: hun
namen vind je op de omslag van dit Trotterke.
De taakverdeling: daar wordt nog aan gesleuteld, omdat vooral de nieuwe
leden kans moeten krijgen een overzicht te verwerven over de diverse taken
die er voor het clubbestuur zijn weggelegd.
Het secretariaat is en blijft in handen van Patrick Janssens, terwijl Bea De
Vogel het penningmeesterschap verderzet.
Voor de wandelorganisaties in 2017 zullen Benny en Maggi samen met
ervaren rot Jean-Marie de parcoursontwikkeling op zich nemen. Het is de
bedoeling dat er in de toekomst voor de wandelorganisaties in groepjes
gewerkt wordt, waarbij de leden van het groepje onderling afspreken wie
welke taken zal vervullen. Het blijkt immers dat het opvolgen van de
volledige organisatie door één persoon niet langer houdbaar is. Voor JeanMarie worden het de laatste KMT en UT als parcoursverantwoordelijke.
Voor alle duidelijkheid: Jean-Marie blijft wel bestuurslid.
Voor de Eindejaarstochten 2017 tekent Etienne als verantwoordelijke. Hij
is inmiddels al een heel eind opgeschoten met het maken van de nodige
afspraken en de voorlopige verkenning van de omlopen. Na de
Eindejaarstochten 2016 zullen we bekijken wie Etienne zal assisteren en
met welke verdere opdrachten.
Een knelpunt blijft het voorzitterschap: Jean-Marie heeft te kennen
gegeven dat hij vanaf 1 januari 2017 officieel uit die functie wil treden. Dit
ontslag wordt besproken op een bijzondere algemene vergadering die in de
loop van het vierde trimester gepland wordt.
Verder bespreken we nog op welk adres dan de officiële zetel van de vzw
gevestigd wordt. Meer nieuws ontvangen de leden na afloop van de
algemene vergadering.
Wij zoeken derhalve nog een vrijwilliger die het voorzitterschap zou willen
opnemen, eventueel na een ‘inloopperiode’ binnen het bestuur van de club.
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Voor je agenda:

Meteen
23 oktober
25 oktober
31 oktober
1 november
6 november
6 november
30 november
16 december
17 december
18 december
19 december

Je aanmelden als medewerker voor de
Eindejaarstochten
Laatste dag inschrijving en betaling voor busuitstap
Ingelmunster
Uiterste datum inschrijving clubfeest (+ ledenbijdrage 2017)
Laatste dag Regelmatigheidscriterium 2015-2016
Start Regelmatigheidscriterium 2016-2017
Laatste dag voor indienen overzichtstabellen
regelmatigheidscriterium 2015-2016
Busuitstap naar Ingelmunster
Betaling lidgeld 2017 voor niet-deelnemers aan het clubfeest
Uitpijling Eindejaarstochten
Klaarzetten zalen Eindejaarstochten
EINDEJAARSTOCHTEN
Ophalen pijlen en signalisatieborden Eindejaarstochten

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

Patrick
Bea
Jean-Marie
Marielou
Raymond
Etienne

Volgend clubblad: januari 2017
Volgende bestuursvergadering: 4 november 2016
Bank: BE10 0011 1523 8504 (BIC GEBABEBB) – ‘De Marktrotters Herne’
BTW-nummer BE 0876 086 083
Website: www.marktrotters.be
GSM ‘De Marktrotters Herne’: 0484/96.49.50
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Wat regel je met wie?
Aangifte ongeval; formulieren
mutualiteit; lidkaarten; wandelboekjes.
Financiële verrichtingen; afgeven
waardebonnen
Gegevensstickers voor inschrijfkaarten
Clubkledij
Trotterke en Website
Bijhouden trofeeën

Patrick
Bea
Jean-Marie
Marielou
Raymond
Etienne
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