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WIJ ZULLEN DOORGAAN 

 

“Yes we can” (vertaling : ja dat kunnen we) & “Wir schaffen das” (vertaling : 

we kunnen dit doen) zijn gevleugelde uitspraken van wereldleiders. 

 

Meer bescheiden maar desalniettemin in ook niet mis te verstane 

woorden uitgedrukt is bovengenoemde titelsong van een lied o.a. 

vertolkt door Ramses Shaffy. 

Als wandelvereniging kunnen wij ons spiegelen aan deze oneliners 

(verklaring : kwinkslag, geestige uitspraak) en hopen wij wellicht met zijn 

allen nog lang op de ingeslagen weg verder te mogen gaan. 

Dit voorwoord dient niet gezien te worden als een comeback van een ex-

voorzitter doch wel als een meningsuiting en streefdoel van 1/12 van de 

huidige bestuurdersdelegatie. 

Hierbij komt het er vooral op aan dat in een beurtrol elk bestuurslid ééns 

zijn visie kwijt kan over het reilen en zeilen binnen onze club, 

vaststellingen doet ergens onderweg, nieuwe ideeën aanbrengt, een 

kwinkslag heeft opgetekend en, naar gelang zijn/haar notities, zelf even 

in de pen kruipt. 

 

Als het allemaal maar wat ludiek overkomt dan is de inzet ervan alvast al 

geslaagd ! 

… en intussen blijft de voorzittersstoel nog altijd onbezet !  

Jean-Marie 
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           28 Jaar in de bres. 

Na 28 jaar bestuurder van een vereniging  met al zijn kommer en kwel, 

Onder ons gezegd dan weet je het wel. 

Daarbovenop nog eens 15 jaar de eerste viool  hanteren, 

Neem van me aan, dit vak kan je in geen enkele school gaan leren. 

't Zal nu wat zoeken worden naar een nieuwe muzikant, 

Nee niet iemand met een ijzeren hand. 

Veeleer iemand die raad geeft links en rechts en inspringt waar het moet, 

Hopelijk doet hij of zij dit even goed. 

We zijn je allen dankbaar voor elk gepresteerde uur, 

Dit vanwege het voltallige bestuur. 
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Cursus Filosofie 

Tijdens het clubfeest van 19 november 2016 presenteerde Maggi een beeld van hoe het 

leven zou kunnen zijn als we het omgekeerd zouden kunnen afrollen. Zij kreeg 

meerdere vragen naar de tekst van haar presentatie. Daarom publiceren wij die hier 

graag. 

Het normale leven gaat zo : 
Je wordt geboren, en in je kindertijd ga je naar school.  
Als je afgestudeerd bent , ga je werken.  
De meesten onder ons hebben daarna  iemand leren kennen en zijn 
getrouwd;  anderen blijven alleen en / of nemen genoegen met af en 
toe ne goeie scharrel. 
Na 45 jaar werken, mag je op pensioen.  
In deze fase van het leven zitten de meesten onder ons hier nu.  
Nog altijd juist, he?  
De volgende stap is dat we allemaal aan een jaartje ouder worden en 
die jaartjes dikken geleidelijk aan op onze teller. Met de ouderdom 
beginnen de ongemakken of kwaaltjes te komen. 
En het leven eindigt uiteindelijk met sterven !!!! 
 
Welnu:  Heb je er al eens aan gedacht wat er gebeurt als je achterste 
voren zou kunnen leven ?  
Zodus van de dood naar je geboorte toe?   
 
DAT LIJKT MIJ VEEL LEUKER !!!    
En dat ga ik je nu bewijzen. 
 
Om te beginnen sta je op uit de dood, beeld je in wat 
…EEN SPECTACULAIR BEGIN….!!!! 
Als je uit de kist komt, word je meteen verwelkomd door je familie en 
vrienden.  Je hoeft je vrienden niet meer uit te zoeken want die zijn 
er al. En allemaal hebben ze een bloemetje meegenomen.  Lief toch? 
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Dan mag je een jaar of 20 lekker doen waar je zin in hebt:  wandelen, 
kaarten , bingo , tuinieren , een dansje placeren, af en toe een 
uitstapje voor de helft van de prijs , iedere dag een goed wijntje of 
een pintje en elke maand kassa, kassa …….. pensioen! 
In het bejaardentehuis wordt er wel goed voor jou gezorgd maar op 
je 65e vlieg je er buiten omdat je te jong bent. 
Plots staat je baas voor de deur met een gouden horloge. Die biedt je 
meteen een goedbetaalde baan aan. 
Naarmate de jaren voorbijgaan , krijg je meer zin om te werken.   
Je bril en hoorapparaat mag je weggooien, want je gaat steeds beter 
zien en horen.  
Je vals gebit gaat eruit want je lacht je mooie witte tanden bloot.  
Naar de kapper om je haar te kleuren ,hoeft niet meer. Je krijgt een 
mooie weelderige haardos. 
In de badkamer mag je alle potjes met de dag -en nachtcremmekes 
de vuilnisbak in kieperen want je rimpels verdwijnen als sneeuw voor 
de zon. 
Je kan zoveel roken als je wilt, want je longen worden steeds 
schoner.  
Je kan drinken wat je wilt , want de katers worden steeds kleiner. 
Je raakt stilaan je kilo’s of dat buikje kwijt, zonder er iets voor te 
doen. 
Je komt in de fleur van je leven en voelt je steeds beter in je vel.  
Zelfs je partner gaat er eleganter uitzien , wat dan weer gevolgen 
heeft op seksueel vlak. 
In het begin heb je maar 1 keer seks per jaar , maar op ’t laatst wel 10 
keer per week.  
Je bent net een bakvis met vlinders in de buik  die fladdert van het 
ene liefje naar het andere.  
 
Op een gegeven moment wordt je student  en moet je naar school, 
maar je weet alles al.  Leren en huiswerk maken is niet nodig.  Je 
hoeft toch niet meer te gaan werken. 
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En de laatste jaren van je leven kan je lekker in de zandbak spelen, 
zeuren of lastig zijn. 
En je kan snoepen wat je wil , want je tanden ben je toch weer kwijt. 
 
Daarna mag je nog enkele maanden sabbelen aan een vrouwenborst  
en dan nog 9 maanden zweven in de warme moederschoot, 
om dan uiteindelijk te verdwijnen in een SPETTEREND ORGASME 
!!!!!!!!!!!! 
 
Zou dat nu 
niet veel 
leuker 
zijn?  
 

Maggi 
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KRIEK & MATTENTOCHTEN 2017 :   
( Hierna enkele micro-vaststellingen van de voorbije editie ) 

 

☼ Het was een prachtige lentedag wat zich vertaalde in een aanwezigheid van 

2.487 deelnemers ! 

► Met 18 wandelorganisaties tegenover 12 één week vroeger was er enorm veel 

concurrentie met Michelbeke, Tubize en Opwijk in een relatief korte nabijheid. 

→ Met het gecorrigeerde aantal deelnemers van 2.549 naar 2.487 prijken wij 

weeral op een 1ste plaats op basis van de beschikbare uitslagen. Een prestatie om 

terecht fier op te zijn. Deze wandelklassieker blijft aantrekkingskracht uitstralen. 

☺ De degelijke pers & media reclame, het verdelen van flyers, het aanbrengen 

van affiches en het plaatsen van publiciteitspanelen heeft ook nu wellicht weer 

zijn vruchten afgeworpen. Zowat 1.000 individuelen hebben de wandelschoenen 

aangebonden.  

♫ De websites van Benelux Wandelen, EditiePajot, onze eigen webstek en wsvl 

Wandelgazette schonken heel wat aandacht met prachtige reportages ! de website 

van Etienne & Nelly viel daarentegen compleet uit de boot met geen enkele 

reportage … ? 

◊ Met 4 busbezoeken (wsv Mol, Les Lursons de La Reid, Natuurvrienden 

Zoersel en Omloop Kluisbergen) mochten wij ons eveneens in de polletjes 

wrijven. 

□ Op vlak van medewerking (67 vrouw-& mankrachten) viel het uiteindelijk 

nog relatief goed mee. Alhoewel een laagterecord qua helpende handen diende 

vastgesteld te worden, zorgden alle medewerkers op de drie locaties en de niet-

overrompeling al met al voor een goede verwerking. 

☻ Al deze nabeschouwingen zijn een weergave van mijn persoonlijke visie. 

Andere (bestuurs)leden hebben deze wandelorganisatie misschien wel anders 

beleefd.   
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Deze 34ste editie was meteen ook mijn afscheid als tochtverantwoordelijke van ons 

paradepaardje. Na heel vele jaren van onverdroten inzet voor dit geesteskind en 

uithangbord van onze wandelvereniging wordt het stilaan tijd om voor mezelf wat 

meer tijd vrij te maken buiten het wandelcircuit. 

 

Opgeven doe ik evenwel nog niet doch voortaan zal mijn werk zich meer afspelen 

als background voor de nieuwe tochtverantwoordelijken en alles wat hierbij om de 

hoek komt loeren. 

Met dank aan alle leden Marktrotters en … tot in den draai ! 

Jean-Marie 

 

  



 
16 

 

 

 

 



 
17 

 

  



 
18 

 



 
19 

 

Naar de geboorteplaats van Herr Seele 

2211 wandelaars palmen op zondag 5 maart het grondgebied van 

Torhout en omgeving in. Met z'n allen nemen we deel aan de Verloren 

Kosttocht. In januari 1985 werd deze tocht voor de eerste maal 

georganiseerd. Deelnames variëren van minimum 476 in 1985 tot 

maximum 5467 in 2004. 

Niettegenstaande de weersvooruitzichten voor de namiddag negatief 

uitvallen, gaan Raymond en ikzelf toch van start voor de 20 kilometer. 

De gekozen afstand verloopt in 4 etappes. 

Etappe 1: Van de Mast, een zeer ruime polyvalente zaal voor sport- en 

andere activiteiten (concerten, fuiven, beurzen, ...) lopen we door het 

centrum van Torhout naar de wijk Don Bosco. Op een huisgevel prijkt 

een infopaneel met het opschrift " 's Gravenwinkel 17e eeuw". Tijdens de 

grote jaarmarkten in de 12e en 13e eeuw verbleven de graven van 

Vlaanderen in dit pand. Bij de neoromaanse Sint-Pietersbandenkerk 

houden we een korte fotostop. Aan de overkant van de Markt staat het 

fraaie laatbarokke stadhuis. En op een boogscheut van die Markt loopt 

het parcours door het park Ravenhof, met zijn gelijknamige kasteel. Een 

aangename werkomgeving voor de Dienst voor Toerisme. In rustpost, 

school De Revinze, laten we onze controlekaart een eerste maal 

afstempelen. Niet elke school mag er prat op gaan eigenaar te zijn van 

een vredespaal van de Japanse kunstenares Mié Tabé, die als baby de 

atoombom op Hiroshima overleefde. 

Etappe 2: Van de wijk Don Bosco gaat het vervolgens naar 't Hoge. Wijk 

bekend door wielerwedstrijden en de weide waar vroeger Rock Torhout 

plaatsvond. Bij het verlaten van de laatste huizenstraten pakken donkere 

wolken zich samen boven velden en weiden en enkele minuten later 

vallen de eerste regendruppels. Jammer. Op de oude spoorwegberm 

Torhout - Oostende opent Jeanneke haar paraplu want de lichte regen 

gaat het over in plensregen. Ook de wind steekt een tandje bij. Op het 

kruispunt aan het 'Wijnendaele Station', nu tearoom - brasserie, ligt 

Oostende op 18,3 km en Torhout op 2 km. Na wat wikken en wegen,  
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besluiten we om de lus toch maar te wandelen. Inmiddels heeft de 

plensbui plaats gemaakt voor 'gewone' regen! 

Etappe 3: Aan hoeve 'Het Zandtapijt', gelegen in de Camiel 

Meysmanstraat 28, bestuderen we het gereconstrueerde hondenrad van 

een karnmolen. Het rad telt vier dubbele houten spaken. Het heeft een 

diameter van 250 cm en een loopbreedte van 35 cm. Via het kleine 

ovalen venstertje werden er bevelen gegeven aan de hond ( een fox van 

ongeveer 30 cm groot). Het is rustig wandelen in het provinciedomein d' 

Aertrijcke. Dit is het domein de Maere d' Aertrijcke. Toen Auguste de 

Maere het domein in 1868 kocht liet hij het bouwvallige landhuis 

afbreken om er een kasteel te bouwen. Sinds 1991 doet het kasteel dienst 

als internationaal seminarie- en congrescentrum. Hier geniet we van het 

vele groen en de mooie waterpartijen. 

Etappe 4: Het laatste deel van het parcours brengt ons door het Verloren 

Kostdomein. Een stukje (bijna) ongerepte natuur. Eertijds zou het een 

vooruitgeschoven verdedigingspost van het kasteel van Wijnendale zijn 

geweest, die achteraf van geen enkel nut bleek te zijn. Vandaar de naam 

"Verloren Kost". Avontuurlijk mag je dit deel wel noemen. We 

slalommen omheen plassen en modderpoelen. Via de recreatiezone van 

de stad bereiken we de eindmeet. En ... de zon is weer van de partij. 

16u.15, tijd voor de uitreiking van de trofeeën. BM (Bekende  

Marktrotter) Theresia neemt de trofee, een fles witte wijn, in ontvangst. 

Met 63 deelnemers staat onze club op een verdiende 7e plaats. De 

gelukkige winnares van de fles is Marina Baut. Gezondheid!     

Bea 

Herr Seele: pseudoniem van Peter van Heirseele, veelzijdig kunstenaar en tekenaar 

van o.a. de strips ‘Cowboy Henk’.  Geboren in Torhout op 13 april 1959.                     
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Busuitstap Torhout : het alternatief 

 

Met 16 Marktrotters vertrokken we, in de gietende regen, richting 

Passendale voor een bezoek aan de Oude Kaasmakerij. 

Ergens in Vlaamse velden vind je Sint-Jozef, een kaasmakerij. 

In dit prachtige stukje erfgoed wordt de rijke traditie van het kaasmaken 

op een boeiende, interactieve manier opnieuw tot leven gebracht en leer 

je alles wat je altijd al wilde weten over kazen. 

Historiek 

WO I 

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog (1914 - 1918) vluchtte de 

familie Spruytte van Passendale naar Normandië, daar baatten ze 

gedurende de oorlog een restaurant uit. Germaine Spruytte deed na de 

oorlog de know-how op om kaas van het type Pont l'Evêque te maken. 

Boerderij 

Toen Germaine in 1928 terugkeerde naar Passendale en samen met haar 

echtgenoot Romain Donck, in de heropgebouwde boerderij ging wonen, 

startten ze vrij snel met de productie van kaas. 

Bedrijf 

Toen de boerderij te klein werd, opteerden ze ervoor om een zuivel- & 

kaasbedrijf op te zetten recht tegenover de bestaande hoeve. In 1936 

produceerde men er vele kazen van het type 'Pont l'Evêque'. Om de 

kwaliteit van de kazen te verhogen en de productie van een nieuw type 

kaas te ontwikkelen (namelijk St. Paulin (paterskaas)) werd een Zwitserse 

kaasmaker aangetrokken. 
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Uitbouw 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog lag de productie volledig stil. In 1946 

werd ze hervat in een nieuw gebouw. Maar in 1949 diende men uit te 

wijken naar de brouwerij Boucque in het centrum van Passendale. De 

oude boter- en kaasfabriek bleef behouden en werd tijdelijk in gebruik 

genomen door de firma 'Brie Soenen' uit Ieper die er Brie en witte kaas 

produceerde. In 1963 viel het doek definitief over de site en 

verkommerde het gebouw.  

De gids bracht ons dan ook op een plezierige manier op de hoogte van al 

hetgeen kaas aangaat.  

Na de rondleiding was het tijd voor een drankje en een degustatie van 4 

plaatselijke kazen. 

We hebben ervan genoten. 

          Tresia & Paul 
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Le Sentier des Gueux 

Op de wandeltocht ‘Marche des Jonquilles’ van uit Lesdain (Doornik) 

lopen we over de grens met Frankrijk nabij het dorpje Rongy. Daar staat 

ergens naast de weg een infobord dat verwijst naar de ‘Sentier des 

Gueux’. Ach zo, die geuzen komen we wel vaker tegen langs Vlaamse en 

Waalse wegen. Voor alle duidelijkheid: de geuzen (bieren) die wij in onze 

contreien nu nog vinden hebben niets te maken met de menselijke 

geuzen uit de zestiende eeuw. 

Tijd om onze geschiedenisboeken weer eens te raadplegen, weliswaar 

met een enigszins relativerende blik. 

In de zestiende eeuw regeert Filips II (alias Flup Twee) van uit Spanje 

over onze gewesten. Flup is geboren en getogen Spanjaard (eigenlijk 

Catalaan) die geen Frans, Engels of Nederlands begrijpt. Omdat een snel 

retourtje Ryanair er dan nog niet inzit, is hij genoodzaakt de 

Nederlanden te laten besturen door zijn  halfzus Margaretha van Parma. 

Flup was een zeer gelovig man die als koning nauw samenspande met de 

Rooms-katholieke Kerk. De opkomst van het protestantisme, dat van uit 

Duitsland doordrong tot in de Nederlanden, bezorgde hem slapeloze 

nachten. Hij produceerde dan ook het ene ‘plakkaat’ na het andere om 

die golf van ‘ketterij’ in te dijken. De ‘Inquisitie’ spreidde onheil en angst 

over het land. Mensen werden om de minste redenen, vaak zelfs 

onterecht of met andere bedoelingen veroordeeld tot de brandstapel of 

ophanging en meer van dat fraais. Niet meteen een situatie waarin een 

koning zich geliefd maakt bij zijn onderdanen. De geestelijke overheden 

kregen ook al geen felicitaties van de bevolking, omdat de ‘rechtbanken’ 

van de Inquisitie meestal Rooms-Katholieke geestelijken als ‘rechters’ 

omvatten. 

Reken daarbij ook de talrijke oorlogen die Flup uitvocht om het geloof te 

verdedigen of om meer macht te verwerven. De koning had dan ook 

voortdurend nood aan meer belastinggeld om zijn legers te financieren.  
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Nu weet iedereen dat wij hier in Vlaanderen geen grote fan zijn van veel 

belastingen en al zeker niet aan een koning die geen enkele affiniteit had 

met onze gewesten.  

Zo kwam het dat een groep verarmde edelen zich verenigde in het 

‘Eedverbond der Edelen’. Zij stuurden een afvaardiging naar Margaretha 

om het ongenoegen van de bevolking te uiten en een zachtere aanpak 

van het opkomende protestantisme te bepleiten. Toen bleek dat Margriet 

zich niet erg op haar gemak voelde in aanwezigheid van dat zootje 

ongeregeld, zei één van haar raadgevers (Karel van Berlaymont): ‘N’ayez 

pas peur, madame, ce ne sont que des gueux’ (‘Wees niet bang, 

mevrouw, het zijn maar schooiers’). Deze scheldnaam werd door de 

tegenstanders van de Spanjaarden daarna gebruikt als een soort eretitel. 

De tegenstand bleef echter smeulen en in 1566 kwam het uiteindelijk tot 

gewelddadige uitbarstingen, waarbij de volkswoede zich vooral richtte op 

de rijkdommen van de Katholieke kerk en dit leidde tot een golf van 

vernielingen en plunderingen in kerken. Dat het aan die kant van de 

opstand al evenmin fraai aan toe ging, kan men al raden. Er liepen  

daarna in Vlaanderen nogal wat priesters zonder oren rond, als ze de 

andere liefkozingen uit het ideeënarsenaal van de plunderaars al hadden 

overleefd. Deze opstand blijft nu nog bekend als de ‘Beeldenstorm’.  

De hele revolte is blijkbaar begonnen in Steenvoorde (nu Frans-

Vlaanderen) vanwaar de vlam oversloeg naar de andere groepen geuzen 

in de Westhoek. Zo rolde de golf tijdens de daarop volgende dagen 

noordwaarts via Oudenaarde en Antwerpen tot in het huidige 

Nederland. In Vlaanderen werden de protestanten echter al gauw in het 

nauw gedreven en bleven slechts een paar bolwerken over, zoals in 

Doornik. De overgebleven geuzen hielden zich meestal verborgen en 

verplaatsten zich langs afgelegen wegeltjes. Vandaar in dit nietige Rongy 

die Sentier de Gueux. Zo zullen er destijds wel tientallen geweest zijn. 

Flup, die intussen in Spanje had vernomen wat hier aan de hand was, 

schoot in een Spaanse koleire en stuurde meteen een heel lieve man  
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hierheen om de vrede te herstellen: Fernando Alvàrez de Toledo, een 

genadeloze, wreedaardige kerel die niets of niemand ontzag. Hij was 

vergezeld van tienduizend zwaarbewapende vredesapostelen.  

Daarmee begon een volgende vlam te smeulen in de Noordelijke 

Provinciën, waar Willem van Oranje zich steeds vaster in het zadel 

nestelde… 

Trouwens: ze noemden die Wimpie ook wel ‘De Zwijger’, niet zozeer 

omdat hij weinig sprak, maar omdat hij zo gewiekst was om veel te 

praten zonder ooit te laten blijken wat hij werkelijk van plan was…een 

eigenschap die veel politici nu nog hebben. 

Over Flup Twee vallen nog wel een paar wondermooie cursiefjes te 

schrijven, zoals over zijn vier huwelijken.  

Met zijn eerste echtgenote, zijn nicht Maria van Portugal, kreeg hij een 

zoon, Don Carlos. Charelke was een beetje psychisch labiel en hij zou 

later proberen zijn vader te vermoorden omdat die niet hem, maar Alva 

naar de Nederlanden had gestuurd. Flup Twee, alweer in een Spaanse 

koleire, liet zijn zoontje opsluiten. Charelke zou een tijdje later in 

onopgehelderde omstandigheden overlijden in zijn gevangenis. Slechte 

mensen speculeerden dan dat Flup er iets mee te maken had, wat we van 

een brave, vrome koning moeilijk kunnen geloven. 

Zo was hij ook de echtgenoot van de Engelse Maria Tudor, alias ‘Bloody 

Mary’, niet omdat ze graag cocktails van wodka met tomatensap dronk, 

maar wegens de bloedige onderdrukking van de protestanten in 

Engeland. 

Hij huwde daarna ook nog met de veertienjarige(!) Elisabeth van Valois, 

dochter van de Franse koning Hendrik II. Die dochter was al eerder 

beloofd aan ‘Dwaas Charelke’. Tiens, tiens? Kwam dat even goed uit, 

zeg. 

Raymond 

  



 
36 

 

  



 
37 

 

Mededelingen vanwege de overheid door de champetter 

afgeroepen op de roepsteen van Sint-Pieters-Kapelle: 

Aan alle burgers! Te Tollembeek in het jaar des Heeren 2017, den 16e juli 

zal plaats hebben vanuit den Zaal Willem Tell, eene wandeltocht, 

ghenaamd URBANUSTOCHTEN! Worden opgeroepen als 

meedewerker voor het orghaniseeren dezer tocht: alle leeden van 

Wandelclub De Marktrotters Herne om zigh te melden bij één hunner 

bestuursleeden. Men kan dit doen hetzij door een verseegheld perkament 

te scrijven met eene ganzenveer, hetzij door een iemeel te stuuren naar 

een bestuurslid of een mondelinghe meededeeling bij eene ontmoetinghe 

bij eene pint gerstenbier. 

Wij zoeken goed volk voor den vertreksaale, maar ook voor de 

verpoozingsposten, alwaar den wandelaar drinken en eeten kan. 

Niet alleen God zal het u loonen, maar de vereeniging beghint een 

nieuwe soort meedewerkerskaart te ghebruiken. Bij de volghende afroep 

zullen wij daar meer toelichtinghe bij geeven. 

Vrij vertaald: geef ons zo vlug mogelijk 

een seintje als je wil meewerken aan de 

organisatie van de Urbanustochten: 

uitpijlen op vrijdag, zalen klaarzetten op 

zaterdag, allerlei taken op zondag, 

afpijlen op maandag, … 

 

Alle hulp is welkom. De 

club rekent ook op jou! 

Vanaf de Urbanustochten start een nieuwe trouwe-medewerkerskaart. 

De huidige trouwe-medewerkerskaarten kunnen ook ingeruild worden voor 
het clubfeest. (De waarde van een busreis wordt dan in mindering 

gebracht voor je bijdrage in de deelnameprijs voor het feest.)
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Mee met de bus? 

 

Prijskaartje :        € 10.00 per persoon, reservering ten laatste op 06 

mei 2017 op rekening BE10 0011 1523 8504 of met waardebon 

(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 

(Lichtervelde) 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 :  Langs glooiende landwegen, flirtend met de scheiding 

tussen het Yser- en het Scheldebekken. Bos en vergezichten.  

Het alternatief : geen 

 

Paul 

Wanneer?           Zaterdag 20.05.2017 

Naar?                    Lichtervelde 

Organisator :       De Margriete Stappers 

Wandeltocht :      Houtwaltocht 

Startplaats :          OC De Schouw, Lichtervelde 

Afstanden : 5 – 7 – 10 – 14 – 16 – 18 – 24 – 30 km 

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

Wanneer?           Zondag 25.06.2017 
 

Naar?                    Marke 

Organisator : WSK Marke 

Wandeltocht : Voettocht der Vlasstreek 

Startplaats : Don Bosco College,  Marke 

Afstanden :           6 – 12 – 18 – 25 – 30 km 

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 (enkel busuitstap) of € 12.50 (busuitstap + 

alternatief) per persoon, reservering ten laatste op 11 juni 2017 op 

rekening BE10 0011 1523 8504 of met waardebon of met waardebon + 

storting van € 2.50 (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 

(Marke) 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 :  Landelijk en heuvelachtig parcours. Door velden en 

open vlakten. 

Het alternatief : Vlasmuseum in Kortrijk (bezoek met gids). 

 

Paul 
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Groepswandeling zaterdag 09-09-2017 

Na het succes van verleden jaar willen we jullie opnieuw verwennen met 

een mooie groepswandeling. Deze gaat door op zaterdag 09/09/2017. 

We vertrekken aan de school in de Waardestraat 19  te 1540 Kokejane 

om 14u30. 

Er zijn 2 afstanden voorzien: 4,2 km en 8,2 km. 

De 4,2 km vormt een lus te Kokejane. 

 De 8,2 km heeft als vertrekpunt Kokejane en als eindpunt St-Pieters – 

Kapelle.  Er zullen dus zowel wagens aan het vertrekpunt als aan het 

eindpunt nodig zijn.  Dit betekent dat we op de goodwill van jullie gaan 

rekenen. We zoeken enkele vrijwilligers (het bestuur zal ook zijn 

medewerking verlenen) om de chauffeurs terug naar de startplaats te 

rijden opdat alle wagens op de eindbestemming zouden geraken.  Goede 

afspraken zullen dus nodig zijn. We hadden het graag vernomen wie 

hieraan wil meehelpen. 

Na de wandeling wordt iedereen een drankje en hapje aangeboden in de 

Polyvalente Zaal te St-Pieters-Kapelle en kan er nagenoten worden bij 

een gezellige babbel. 

We verwachten uw inschrijving voor 27-08-2017, dit met vermelding van 

je naam, voornaam en de gekozen afstand  bij voorkeur via e-mail aan: 

maggidewolf@telenet.be , sms of telefoon op: 0472 22 99 83. 

Zorg dat je er bij bent!  

Breng de zon (geen hitte) , een goed humeur en stapschoenen mee ! 

Een goede conditie en een paar topbenen mogen zeker niet ontbreken. 

Begin maar met oefenen en benen insmeren! 

Benny en Maggi 

mailto:maggidewolf@telenet.be
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          Wandelweekend  2017. 

 
In het clubblad van januari werd het wandelweekend van 12 en 13 

augustus 2017 voorgesteld. Niet minder dan 37 Marktrotters hebben zich 

intussen ingeschreven voor deze 2-daagse uitstap en betaalden hun 

voorschot. Aan de hand van gevoerde gesprekken en afspraken zullen 17 

dubbel - en 3 enkelkamers geboekt worden in hotel " Radisson Blu " in 

Hasselt. 

Voor de mensen welke een dubbelkamer zullen gebruiken willen we 

vragen om een saldo bedrag van € 60,00 te storten op rekening van De 

Marktrotters Herne, voor zij die een enkelkamer geboekt hebben wordt 

dit € 60,00 + toeslag € 70,00 = € 130,00. 

Graag hadden we gehad dat deze saldo bedragen ten laatste op 14-05-

2017 op onze rekening gestort zijn.  

Radisson Blu Hotel, Hasselt 
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De grootste troef van dit unieke designhotel in het hartje van Hasselt, is 
natuurlijk het verbluffende uitzicht vanaf de Sky Lounge. Hier kan je 
naast het panoramische zicht terecht voor een lekkere cocktail, nationale 
en internationale bieren en verscheidene wijnen. Na een lekkere aperitief 
kan je terecht in het Koper Restaurant op het gelijkvloers, dat bekend 
staat om z'n typische Vlaamse keuken. 's Ochtends mag je aanschuiven 
voor een uitgebreid ontbijtbuffet. Neem dus gerust de tijd om te 
genieten van al dat lekkers. 

 

Hasselt is de hoofdstad van de provincie Limburg. Deze stad wordt ook 
wel ‘Hoofdstad van de Smaak’ genoemd vanwege zijn vele horecazaken 
en culinaire winkels die je hier vindt. Daarnaast is Hasselt dé jeneverstad 
met het borrelmanneke en het Nationaal Jenevermuseum als symbolen. 
Je bent tijdens een bezoek aan  Hasselt verzekerd van een heerlijk 
verblijf in deze Bourgondische en gastvrije stad. 

In het clubblad van juli zullen de laatste afspraken gemaakt worden 
omtrent deze tweedaagse.  

                    Patrick  
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Volgend clubblad: juli 2017 
Volgende bestuursvergadering: 14 april 2017 

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

GSM ‘De Marktrotters Herne’: 0484/96.49.50 
 

 

 

Voor je agenda: 

Meteen 
Je aanmelden als medewerker voor de  

Urbanustochten 

06/05/2017 Laatste dag inschrijving en betaling busuitstap Lichtervelde 

20/05/2017 Busuitstap naar Lichtervelde (Margrietestappers) 

11/06/2017 Laatste dag inschrijving en betaling busuitstap Marke  

25/06/2017 Busuitstap naar Marke (WSV Marke) 

14/07/2017 Bewegwijzeren parcours Urbanustochten 

15/07/2017 Klaarzetten zalen voor Urbanustochten 

16/07/2017 URBANUSTOCHTEN 

17/07/2017 Weghalen bewegwijzering parcours Urbanustochten 

27/08/2017 Laatste dag inschrijving voor groepswandeling 

09/09/2017 Groepswandeling (Kokejane – St.Pieters-Kapelle) 

  

Wat regel je met wie? 
Aangifte ongeval; formulieren 

mutualiteit; lidkaarten; wandelboekjes. 
Patrick 

Financiële verrichtingen; afgeven 
waardebonnen. 

Bea 

Gegevensstickers voor inschrijfkaarten Jean-Marie 

Clubkledij Marielou 

Trotterke en Website Raymond 

Bijhouden trofeeën Etienne 
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Dagelijks Bestuur 

Secretaris 

Patrick JANSSENS,  

 0496/267.338 - E-mail: janssenspat@telenet.be 

Penningmeester Bea DE VOGEL,  

  0473/582.395 - E-mail: bea.devogel@skynet.be 

Bestuursleden Jean-Marie PADUART,  

0472634208 - E-mail : paduart .jm@gmail.com 

Marie-Lou LAUS  

 0472/572.589 - E-mail: marielou.laus@skynet.be 

Raymond MICHIELS,  

 0475/620.298 - E-mail:  raymond.ict@marktrotters.be 

Etienne HEMERIJCKX,  

 0473/697.217 - E-mail: etienne.hemerijckx1@telenet.be 

Willy DE SLAGMEULDER,  

 0472/572.589 -  E-mail: marielou.laus@skynet.be 

Benny LUCHTENS,  

 0474/593.564 – E-mail: bennyluchtens@telenet.be 

Maggi DE WOLF, 

  0472/229.983 – E-mail: maggidewolf@telenet.be 

Paul LEEMANS,  

 0478/284.914 – E-mail: paul.leemans@skynet.be 

Tresia CLERENS,  

 0478/284.914 – E-mail: theresia.clerens@skynet.be 

Willy JEURIS,   

  0474/430.595 – E-mail : willy.jeuris@gmail.com 
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