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Beste Marktrotters,
2016, gaat op wereldkundig vlak de annalen in als een zeer bewogen jaar.
Persoonlijk is het voor sommigen onder ons een jaar om met plezier aan
terug te denken. Voor anderen een jaar om vlug te vergeten.
Maar dit is ons leven hier en nu.
Met positieve ingesteldheid verwelkomen wij echter 2017.
Voor De Marktrotters een jubileumjaar want de club blaast in 2017
inderdaad 35 kaarsjes uit.
Bedankt voor het vertrouwen in, en de blijvende trouw aan ‘onze’
wandelclub.
Laten we er in het jubileumjaar 2017 samen voor gaan.
Het voltallige bestuur en ikzelf wensen jullie een fortuinlijke gezondheid
of een voorspoedig herstel toe, zodat de wandelstartzalen over het ganse
land groen - blauw kleuren door jullie aanwezigheid.
Liefs,
Bea
1 januari 2017

“Wandelen is de meest perfecte vorm van voortbeweging als je het
echte leven wilt ontdekken.
Het is de weg naar de vrijheid.”
Elizabeth von Arnim 1866 - 1941
(Australisch-Britse schrijfster, gehuwd met de Pruisische aristocraat
August von Arnim-Schlagenthin)
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Sprokkels uit Ingelmunster
Achtenveertig Marktrotters tekenden present voor de busuitstap naar
Ingelmunster voor de Provinciale Wandeldag van West-Vlaanderen, een
organisatie van De Brigandtrotters op 6 november 2016.
Brigands: In de laatste helft van de achttiende eeuw ontstond in
Vlaanderen een rebelse beweging tegen de strenge Franse heerschappij.
Verspreid over het land braken sporadisch onlusten uit, waarbij Vlaamse
opstandelingen het opnamen tegen het Franse bezettingsleger. Omdat de
beweging zich vooral op het platteland ontwikkelde kreeg ze later de
naam ‘Boerenkrijg’. Schrijver Hendrik Conscience schreef er zijn
bekende boek over, waarin hij de werkelijkheid nogal romantisch
voorstelt. De opstandelingen werden door de Fransen ‘Brigands’
(struikrovers) genoemd. De relatief kleine groepen rebellen vormden
geen partij voor het grote Franse leger en alle incidenten werden met
sterke repressie beantwoord. In Ingelmunster werd de opstand op
zondag 28 oktober 1798 (Brigandszondag) neergedrukt. Vandaar de
bijnaam Brigandsgemeente voor Ingelmunster… en de naam van de
plaatselijke wandelclub.
De Mandel: deze zijrivier van de Leie deed vroeger dienst als
bevoorradingsweg met kleine binnenvaartschepen. Ook voor het roten
van vlas was de rivier een nuttige hulpbron. Toen grotere schepen in
gebruik genomen werden, verloren alle kleine waterwegen hun functie en
met het verdwijnen van de vlasteelt in de streek bleef er nog alleen een
soort open riool over. Men probeert nu de rivier haar natuurlijke
waardigheid terug te geven.
Kanaal Roeselare-Leie: ten behoeve van de binnenscheepvaart werd
tussen 1862 en 1872 een nieuw kanaal gegraven om de stad Roeselare te
verbinden met de bevaarbare Leie. Zo ontstond hier een bloeiende
economische activiteit.
Groententeelt: Opvallend in het landschap zijn de uitgestrekte velden
vol prei. Blijkbaar een groente die hier welig groeit!
Het kasteel: Op de militair gunstige plek langs de Mandel en de
krijgsweg Kortrijk-Brugge lagen ruïnes van een klooster. Robrecht de
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Fries, graaf van Vlaanderen, bouwde er in 1075 een versterkte burcht. In
1736 werd het kasteel herbouwd en kreeg het grotendeels zijn huidige
vorm. In 1986 werd het eigendom van de brouwersfamilie Van
Honsebrouck, die het restaureerde en voor het publiek openstelde. Bij
een zware brand in 2001 werd een groot deel van de inboedel vernietigd.
Na de herstellingswerken werd het kasteel niet meer opengesteld, maar is
het sedert 2015 beschikbaar voor organisatie van huwelijksfeesten en
evenementen.
De wandeling: Wij kozen voor de 20 km-tocht. Gedeelten door
woonkernen wisselden af met trajecten door natuurgebied, de
kasteeldreef en langsheen het kanaal. De doortocht in het kasteelpark
was een buitenkansje, aangezien het park meestal niet meer publiek
toegankelijk is. In het centrum, nabij de Sint-Amanduskerk, staat het
beeld van de ‘Brigand’ er een beetje verweesd bij, omdat wegenwerken
het enigszins aan het zicht onttrekken.
Plaatselijk bier: het ‘Kasteelbier’ is in heel België wel behoorlijk
bekend en blijkt ook in het buitenland liefhebbers te kennen. Er wordt
verteld dat de brigands, die zich in de bossen verscholen, leefden van
aardappelen en ‘zwaar bier’. De brigands zijn verdwenen, het zwaar bier
niet…
Prijzenslag: Silke, onze jongste Marktrotster op deze reis, werd door de
organiserende club beloond voor haar 12 km-tocht met een paar forse
stripboeken.
Op de terugweg organiseerden Paul en Theresia een lottrekking om
zowel de fles Kasteelbier, die we van de Brigandtrotters kregen, als
enkele prijzen die in het afgelopen seizoen bij wandelclubs waren
gesprokkeld, aan de man of vrouw te brengen.
Winnaars waren: Maggi De Wolf, Anne-Marie De Muyter, Marie-Claire
Carlier, Marina Baut en Frans Borremans.
Raymond

Foto’s hierna:

Boven: Op weg naar de startzaal.
Onder: Senior- en Junior-Marktrotters.

7

8

9

10

11

12

Clubfeest 2016
Op zaterdag 19 november was het weer zover, het jaarlijks clubfeest.
Voor de derde opeenvolgende keer werden de deelnemers (80) verwacht
in
“Feestzalen De Parel” te Denderwindeke. En het weze gezegd, ze waren
tijdig en flink uitgedost aanwezig.
Het een is het gevolg van het andere: de administratieve formaliteiten,
zoals steeds onder de deskundige leiding van Bea en Patrick, alsook de
receptie verliepen met rugwind (de daaropvolgende nacht zou de wind
overgaan in een ware storm) !
Er zat duidelijk tempo in en we mochten dan ook vroeger dan voorzien
aan tafel.
Wat er op de spijskaart stond zal ik in dit verslag niet vermelden maar
één ding is zeker:
het was lekker, de afwezigen hadden ongelijk. Wil je het toch graag
weten, vraag een menukaartje aan een deelnemer.. Geraak je er niet zo
goed aan uit, draai het kaartje eens ondersteboven en het water komt je
in de mond !
Tijdens de verschillende gangen werd stilgestaan bij de leden welke ons
tijdens het voorbije jaar ontvielen en werden de tachtigjarigen bedacht.
De uitslag van het regelmatigheidscriterium werd meegedeeld en de
daaraan verbonden prijzen uitgereikt. Verder werden het busprogramma
en de clubtochten 2017 voorgesteld en kroop Maggi met ons in de
teletijdmachine. Als toemaatje kregen de leden, welke reeds hun
lidmaatschap verlengden, een gratis polo ter gelegenheid van het 35 jarig
bestaan van de club in 2017. Gelukkig maar gebeurde dit “polootjepas”
in een aparte ruimte en in kleine groepjes, nooit geziene show..........man
man man misère man !
En dan de after diner party onder leiding van Rudi Tastenoe. Net zoals
verleden jaar zat de ambiance er vlug in en werd er duchtig gedanst. Het
is wel opvallend dat, jaar na jaar, de rustige dansmuziek steeds
populairder wordt. De uitzonderingen bevestigen echter ook hier de
regel : ik heb een duo vrouwelijke sterren op de dansvloer gezien,
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amaai …. van hoek naar hoek, van voor naar achter, van links naar rechts
en dit tegen een razend tempo, ik had echt medelijden met de fotograaf
van dienst.
Uitslagen, foto's enz …... ze zijn terug te vinden in het clubblad en op de
website.
Een oprechte dank aan alle sprekers, deelnemers, uitbaters en personeel
van “De Parel” en Rudi voor dit geslaagd clubfeest en hopelijk is
iedereen veilig en wel thuisgekomen.
Wat hebben we geleerd die dag ?
Punt 1: dat je jezelf een hak kan zetten door de hak van je schoenen te
dansen !
Punt 2: dat, indien je een voornaam zoekt voor je toekomstig
(klein)zoontje, Omer een topper is !
Punt 3: dat de meesten een groter (polo)maatje verkozen dan
aanvankelijk gedacht en gehoopt !
Punt 4: dat een aangestelde BOB zijn drankbonnetjes zelf niet mocht
beheren !
Punt 5: dat Marktrotters pas overschakelen naar het winteruur eens ze
aanwezig zijn op het clubfeest, kwestie van tijdig aanwezig te zijn !
Punt 6: de sprekers op het het clubfeest kunnen rijmen en dichten
zonder hun gat op te lichten !
Punt 7: dat, na lang aandringen, het aantal bestuursleden ei zo na
verdubbeld is !
Punt 8: het komende clubfeest zal plaats vinden in De Parel op zaterdag
18/11/2017 !
Prijsvraag: in deze tekst zit de naam van een historische roman en tevens
TV-feuilleton uit mijn jeugd verwerkt, zoeken maar, zet enkele letters uit
de tekst aan elkaar en hou geen rekening met spaties, leestekens,
hoofdletters enz.
Tip: het is niet Johan en de Alverman..
Oplossing : mag je mij bij gelegenheid geven, er is geen tijdslimiet.
Prijs: elk juist antwoord maakt je voor één dag de slimste Marktrotter ter
wereld.
Etienne
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Parcoursbouwers: zouden ze al aan het brainstormen zijn voor 2018?
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REGELMATIGHEIDSCRITERIUM 2015 - 2016
Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Freddy
VANDERROOST
Johnny
VAN DER SCHUEREN
Nicole
DEFRERE
Patrick
JANSSENS
Jean-Marie
PADUART
Bea
DE VOGEL
Raymond
MICHIELS
Jaak
DICK
Bea
VAN HOUTTE
Luc
MALAISE
Greta
VAEREMANS
Maurice
HEYMANS
Denise
THIEBAUT
Willy
JEURIS
Lucien
CLEMENT
Pauline
NERINCKX
Jimmy
GOOSSENS
Anne-Marie
DE MUYTER
Willy
TRESIGNIE
Daniel
DE DEKKER
Marie-Jeanne
EVENEPOEL
Francine
APPELMANS
Mathieu
SILLEN
Marielou
LAUS
Willy
DESLAGMEULDER
Linda
JANQUART
Georges
HAUTERS
Greta
WELLEMANS
Eliane
DE DORPEL
Peggy
VAN BOS
Antoine
MICHIELS
Jean-Paul
VAN BELLINGHEN
Emile
CUVELIER
Claire
DEBRUYN
Victor
DE SLAGMEULDER
Jeanne
ELSOCHT
Theresia
CLERENS
Paul
LEEMANS
André
DEVOS
Monique
HUGO
Anne-Marie
DUQUENE
Frans
LONGIN
Yvette
SPRINGAEL
Annie
VANDERPERRE
Jeannine
VAN EECKHOUDT
Michel
DESLAGMEULDER
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Punten

Km

1.470
1.420
1.100
1.095
1.085
880
880
860
850
800
800
770
770
760
725
725
710
700
635
555
545
515
515
515
510
495
490
485
485
480
480
465
460
460
450
450
440
440
435
435
430
425
425
425
420
415

3.392,44
3.149,90
1.208,30
1.200,60
1.428,24
1.733,86
1.733,86
953,00
946,00
1.310,00
1.310,00
1.256,30
1.256,30
1.427,33
1.241,81
1.241,81
1.045,18
1.032,38
753,00
855,00
827,10
875,71
875,71
346,35
307,98
763,00
757,00
651,50
593,00
586,40
411,45
630,90
536,81
536,81
683,60
683,60
456,86
456,86
370,40
370,40
390,72
742,90
742,90
612,80
426,20
317,93
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ET 2016 : ééntje met gemengde gevoelens … .
De 20ste editie van onze Eindejaarstochten is, wat mij betreft, een organisatie
geweest met gemengde gevoelens.
Inderdaad enerzijds een geweldige brok nostalgische herinnering want van 1962
tot 1969 mocht ik in het Sint-Augustinus College te Edingen school lopen.
50 jaar later er thans op 65 jarige leeftijd terugkeren, weliswaar niet meer op de
schoolbanken doch dan ook weer niet zo veraf doet wat met een mens. De
gebouwen en aanpalende constructies zijn na al die jaren meestal intact gebleven.
De dienstdoende refter van toen alwaar ik destijds mijn bokes met een kommeke
soep mocht verorberen maakte op 18 december 2016 plaats voor bijvoorbeeld
een hot-dogske met een Cesarken, of hoe de tijden … en smaken in de loop der
jaren kunnen veranderen. Er met al dan niet clubleden even kunnen nakaarten
over lang vervlogen tijden deed deugd en diepte heel wat herinneringen uit de
schooltijd op.
Anderzijds was er ook de sombere week die aan deze Eindejaarstochten vooraf
ging bij het vernemen van mensen die ons voorgoed verlieten :
Irma (echtgenote van Luc Coppens); Denise Tresignie (zuster van Willy)
en Luc Deschamps (echtgenoot van Liliane)
of hoe de tand des tijds onverbiddelijk toeslaat en ons leven altijd maar beroerd.
Tenslotte was deze organisatie op technisch en organisatorisch vlak op schema,
het eindresultaat was dan misschien toch niet wat er van verwacht werd. De
vooropgestelde prognose werd niet gehaald. Wellicht liggen diverse factoren zoals
het minder fraai weer, de veelvuldige organisaties met Kersthappenings en het
laatste winkelweekend voor de Eindejaarsfeesten hier mee aan de basis van.
Misschien liet ook de startlocatie op Waalse bodem, voor bepaalde wandelaars,
zijn sporen na bij de uiteindelijke keuze. Uiteraard factoren waar in de toekomst
wellicht dient rekening mee gehouden te worden. Uiteindelijk daagden voor deze
20ste lustrumeditie 1.278 deelnemers op.
Verheugend dan weer was te mogen vaststellen dat het vandalisme op de
wandelparkoersen bij deze gelegenheid vrijwel achterwege bleef.
Alvast wens ik als tochtverantwoordelijke alle Marktrotters oprecht te danken
voor jullie medewerking alom !
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ET-TOCHTEN 2016
Wij hadden de taak de bewegwijzering met de ‘Wandeltocht ‘-pijlen
richting startzaal te verzorgen. Vanaf bepaalde invalshoeken worden
deze pijlen geplaatst, zodat de wandelaar probleemloos begeleid wordt
naar het vertrekpunt van een wandeling.
Met een hele koffer vol materiaal vertrokken we richting Edingen.
‘Dit kan niet zo moeilijk zijn ‘: dachten we vooraf. Al vlug bleek dat dit
toch niet zo eenvoudig was als aanvankelijk gedacht. Je moet met
bepaalde aspecten rekening houden.
Vooreerst was er het drukke verkeer vanwege de kerstperiode in de stad.
Telkens bij het stationeren van de wagen moesten we onze eigen
veiligheid in acht nemen en die van anderen dan weer niet in gevaar
brengen.
We dienden te controleren of onze pijlen wel goed hingen.
Vb. Hangt die pijl niet te hoog of te laag? Zit die pijl niet te fel verstopt
achter dit of ander (verkeers)bord?
Zo moesten we soms wel eens op onze stappen terugkeren om de
situatie eens vanuit een andere ooghoek te bekijken. Hangen we die pijl
niet beter hier of daar? En zo moesten we al eens een pijl verplaatsen.
We hebben meerdere keren een extra toertje op een van de rotondes
gereden om te zien of onze pijl wel goed zichtbaar hing.
Uiteindelijk bleek deze op het eerst zicht eenvoudige klus, toch
tijdrovender dan gedacht en nam dit al vlug meerdere uurtjes in beslag.
En….

Hopelijk heeft iedereen de startzaal gevonden.
Benny en Maggi
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TOP-50 van 2016

Omdat :
► er actueel geen wisselbekeruitslagen noch tussenstanden
meer bestaan en derhalve kunnen gepubliceerd worden in ons
periodiek "'t Trotterke";
► sommige leden dergelijke info reeds geruime tijd (dienen te)
missen;
heb ik mij toch "in stillekes" in de loop van het voorbije jaar
2016 bezig gehouden met het bijhouden ervan zoals in 't
verleden.
Ik ga jullie thans niet overladen met het volledige uitslagenbord
van 2016 doch ga zoals in een goeie "hit-parade" jullie de Top50 van 2016 presenteren. Bij het overlopen ervan op de
volgende pagina’s kan éénieder voor zichzelf uitmaken waar
hij/zij betrokken partij waren. Ik wens jullie alvast veel plezier
ermee en hoop op deze manier toch een beknopt overzicht van
onze TOP aanwezigheden in 2016 te hebben kunnen
aanbieden.
Nog even meegeven - voor de statistici - dat het
volledig uitslagenbord 2016 waarover ik, bij opmaak
van dit artikel, beschik niet minder dan ... 502
wandeluitslagen bevat waar Marktrotters aanwezig
waren.
Wellicht begrijpelijk dat ik jullie hiervan wil besparen.
JMarie
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Wanneer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Zo 17 jul
Zo 13 maa
Zo 18 dec
Zo 28 aug
Zo 10 jan
Zo 21 feb
Zo 4 dec
Zo 5 juni
Zo 14 aug
Zo 1 mei
Zo 7 aug
Zo 3 apr
Zo 9 okt
Zo 17 apr
Zo 2 okt
Zo 23 okt
Zo 6 nov
Zo 10 jul
Zo 24 jul
Zo 30 okt
Zo 31 jan
Zo 10 apr
Zo 15 mei

Waar
Tollembeek
Herne
Edingen
Galmaarden
Roosdaal
Oostende
Vollezele
Gooik
Sint-Kwintens Lennik
Huizingen
Lommel
Beverlo
Sint-Pieters Leeuw
Geraardsbergen
Ternat
Halle
Ingelmunster
Aaigem
Bogaarden
Liedekerke
Geraardsbergen
Bois-de-Lessines
La Reid

Uitslagenbord (Top 50 in 2016)
Organisator
MT

Dlnrs

Wisselbeker

De Marktrotters Herne
De Marktrotters Herne
De Marktrotters Herne
Parel van het Pajottenland
Heidetochten Kester-Gooik
De Keignaerttrippers
Parel van het Pajottenland
Heidetochten Kester-Gooik
Lennikse Windheren
Wandelclub Sint-Pieters Leeuw
wsv Milieu 2000
Wandelclub Paul Gerard Beringen
Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw
Padstappers
Kruikenburg Ternat
Heidetochten Kester
De Brigandtrotters
De Kadees Aalst
Dorpscomité
De Pajotten Hekelgem
Padstappers
Les Vaillants Acrenois
Les Lursons

2.515
2.680
1.278
1.014
1.825
1.528
1.793
1.841
1.621
1.924
1.416
1.610
1.776
4.458
1.324
1.685
3.112
1.738
1.103
1.688
1.664
1.239
1.472

nee - 3e plaats !
B^tocht - 2e plaats !
nee - 2e plaats !
B^tocht - 2e plaats !
nee - 5e plaats
B^tocht-Busreis - 3e pl !
nee - 5e plaats
B^tocht - 6e plaats
nee - 3e plaats !
B^tocht - 2e plaats !
B^tocht - 3e pl - Busreis
B^tocht - 6e pl - Busreis
nee - 7e plaats
B^tocht - 10e plaats
B^tocht - 4e plaats
nee - 6e plaats
B^tocht - Busreis
nee - 6e plaats
nee - 5e plaats
nee - 7e plaats
nee - 5e plaats
ffbmp - 3e plaats !
ffbmp
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134
131
122
79
71
71
71
71
65
61
61
56
56
54
54
54
51
49
49
47
47
45
45

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Zo 27 maa
Za 27 aug
Za 6 aug
Zo 11 sep
Za 26 maa
Zo 25 sep
Zo 29 mei
Wo 6 jul
Za 19 maa
Za 29 okt
Zo 3 jul
Zo 31 jul
Zo 19 jun
Zo 27 nov
Wo 24 feb
Do 5 mei
Ma 16 mei
Za 20 aug
WU 16-17-18 sep

Zo 21 aug
Wo 16 maa
Za 9 jan
Zo 12 jun
Za 16 jan
Zo 24 jan
Wo 4 mei
Za 13 feb
Za 4 juni
Zo 13 nov
Zo 8 mei

Gooik
Herfelingen
Moerbeke
Neigem
Roosdaal (Ledeberg)
Viane
Sint-Kwintens Lennik
Bever
Schepdaal
Denderwindeke
Sint-Maria Lierde
Bellingen
Opwijk
Grimminge
Geraardsbergen
Zottegem
Schendelbeke
Affligem
Zeeland (Nederland)
Opwijk
Zottegem
Edingen
Zellik
Flobecq
Berlare
Tollembeek
Elst (Brakel)
Gooik
Kobbegem (Walfergem)
Opwijk (Mazenzele)

Heidetochten Kester-Gooik
Clubwandeling
Padstappers Geraardsbergen
De Kadees Aalst
De Pajotten Hekelgem
Padstappers Geraardsbergen
Lennikse Windheren
Padstappers Geraardsbergen
Kruikenburg Ternat
Padstappers Geraardsbergen
csc Lierde
Halfoogstvrienden
De Hopbelletjes
De Padstappers Geraardsbergen
Padstappers
Egmont
Padstappers
De Pajotten Hekelgem
Weekend Uitstap De Marktrotters
Horizon
Egmont
Les Marcheurs de la Sylle
De Trekplosters
Verdigym Collines
Boerenkrijgstappers Overmere
Parel van het Pajottenland
Dwars door Brakel
Heidetochten Kester-Gooik
De Trekplosters Zellik-Asse
Horizon Opwijk
31

45
44
43
43
42
42
39
37
37
37
37
37
36
36
35
34
34
33
32
31
30
30
30
29
29
28
28
28
28
28

1.037
nee - 6e plaats
46
nee
1.647
nee - 3e plaats !
1.422
nee - 6e plaats
1.025
nee - 4e plaats
1.765
nee - 4e plaats
1.277
B^tocht - 5e plaats
1.021
nee - 3e plaats !
765
nee - 2e plaats !
1.366
nee - 3e plaats !
1.495
B^tocht - 7e plaats
1.390
nee - 5e plaats
1.557
B^tocht
1.939
nee - 6e plaats
1.347
nee - 5e plaats
2.932
B^tocht
2.577
nee - 10e plaats
1.190
nee - 8e plaats
inclusief gids Bart Bels
1.026
B^tocht - 7e plaats
1.796
nee - 7e plaats
1.154
ffbmp - 6e plaats
1.238
B^tocht
708
ffbmp - 3e plaats !
3.656
nee
575
nee - 4e plaats
1.862
nee
914
nee - 6e plaats
1.013
nee - 8e plaats
1.177
nee - 10e plaats
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Eigen organisaties in 2017.
Alvorens onze wandeltochten 2017 te overlopen, toch eerst nog even
meegeven dat we dit jaar het 35 jaar bestaan van onze wandelclub vieren.
Onopgemerkt zal dit jubileum trouwens niet verlopen.
Zo zijn er de nieuwe Royal Blue polo's met witte bedrukking waarvan
éénieder die zijn lidgeld 2017 hernieuwt, evenals de nieuwe leden, er
eentje zullen krijgen. Ook wordt er t.g.v. de KMT een nieuwe sticker
gegeven aan alle deelnemers en helpers.
1. Kriek en Mattentochten ( zondag 12-03-2017 ) beschermde tocht.

Start: Hernekouter
Herne

Rustposten:

Afstanden:

1. RBS School Kokejane
2. Polyvalente zaal St-Pieters-Kapelle

4-6-10-15-2232 km

2. Urbanustochten ( zondag 16-07-2017 ).

Start: Willem Tell

Rustposten:

Afstanden:

Tollembeek

1. GBS school Herhout Tollembeek
2. Parochiezaal Bever

4-6-10-15-2232 km

3. Eindejaarstochten ( zondag 17-12-2017 ).

Start: Buurthuis
Pallieter Outer
( Ninove )

Rustposten:

Afstanden:

1. Buurthuis Hofstad Aspelare
( Ninove )

4-6-10-15-22
km

►Dit jaar vallen er voor de KMT terug héél wat bezienswaardigheden te
ontdekken zoals het NMBS-station van Herne met zijn glazen luifel, de
Stomme kapel, het Ooievaarsnest, het standbeeld van de Champetter, het
Heldenplein, het Kartuizerstandbeeld, en vele vierkantshoeves.
Watermolens zoals de Sint-Waltrudismolen, de Boesmolen, de Molen Van
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Nerom en de Konijnenbosmolen zijn natuurlijk ook niet te versmaden. Als
natuurgebieden noteren we de Aerebeekvallei en het Konijnenbos.
►Met bezienswaardigheden als de Flietermolen, de Wielantmolen, de gedenksteen
van de kaatser, de mijnlamp en het heksenbeeld hopen we voor de UT terug op een
even grote belangstelling van de wandelaars te mogen rekenen als in 2016.
Wat de ET betreft zitten we op volledig onbekend terrein, tochtverantwoordelijke
Etienne maakt zich echter sterk dat de mooiste plekjes van Ninove en omstreken
aan bod zullen komen.
►Ook in 2017 mogen de jeugdigen tot 12 jaar gratis deelnemen aan onze 3
wandeltochten en, gezien het ontegensprekelijk succes van deze formule, zal
daarenboven de Cesarbier trofee volgend jaar zijn 4de editie ingaan. Hierbij is het
terug de bedoeling dat mensen welke aan onze 3 tochten deelnemen zullen beloond
worden met een fles Triple Cesarbier van 75 cl. Vanzelfsprekend belonen we onze
trouwe helpers eveneens met dergelijke lekkernij.
Enkele mededelingen .
- Het elektronisch inschrijven wordt in 2017 verder uitgetest, in die mate zelfs dat
iedere club, minstens één tocht mag uitkiezen waarop gewerkt zal worden met
elektronische inschrijving. In ons geval zal dit de ET zijn op 17 december. Een
aanpassing hieromtrent is het feit dat niet meer gevraagd zal worden welke afstand
men wenst te wandelen, alleszins een aanzienlijke verbetering voornamelijk voor
wat betreft tijdsverlies aan de inschrijftafel. Je lidkaart bij de hand houden is dus
nog steeds de boodschap.
- Het vestigingsadres en dus automatisch ook het facturatieadres van onze
wandelclub zal, wegens het ontslag van Jean-Marie als voorzitter, vanaf 1 januari
2017 gevestigd zijn in de Liezebeekwijk 52 te Herne m.a.w. ten huize Michiels - De
Vogel.

Vernieuwing lidgelden en actueel ledenbestand.
Hartelijk dank aan de 175 leden welke op datum van 20/12/2016 reeds
hun lidgeld vernieuwden en hartelijk welkom aan de nieuwe leden die
zich bij onze wandelclub hebben aangesloten.
Mensen, die om één of andere reden, hun lidgeld nog niet vernieuwden
kunnen dit nog steeds doen.
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Vergeet niet dat vanaf 1 januari de nieuwe lidkaart 2017 moet getoond
worden om te kunnen genieten van de toegestane korting ( meestal 40
eurocent bij een Wandelsport Vlaanderen organisatie ).
Het lidgeld bedraagt 12,50 euro en wanneer jullie tevens een nieuw
wandelboekje wensen, gelieve hiervoor 1 euro extra te willen storten aub.
Walking In Belgium 2017 is te bekomen aan de prijs van € 8,00.
Weet ook dat de meeste mutualiteiten een tegemoetkoming geven voor
leden welke aangesloten zijn bij een sportclub. Bezorg ons het nodige
formulier, we vullen dit in en de mutualiteit stort een bedrag, afhankelijk
van hun statuten, terug op je rekening. Een gedeeltelijk ingevuld
formulier van elke mutualiteit is trouwens ook te vinden op onze website
www.marktrotters.be.
Alvast héél véél wandelplezier.
Patrick

Busuitstappen 2017 : een overzicht

 Op zondag 5 maart trekken we er voor onze eerste keer op uit
met de bus. We zullen die dag deelnemen aan de 33e Verloren
Kosttocht georganiseerd door WSV Nacht van Vlaanderen, vanuit
zaal De Mast in Torhout. De parcoursen gaan door het Houtland
en de kasteeldomeinen van Wijnendale en Aartrijke.
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 De volgende busuitstap zal doorgaan op zondag 9 april. We gaan
dan op bezoek in Broechem bij de Ranstuilen voor hun 37ste
Internationale Wandeltocht. Het parcours, vanuit Evenementenhal
Den Boomgaard, zal er zeer gevarieerd, rustig en landelijk zijn,
deels door de bloeiende boomgaarden die de fusiegemeente Ranst
nog rijk is.



Onze derde busuitstap gaat richting Lichtervelde op zaterdag 20
mei. Ja ditmaal eens een zaterdag. De Margrietestappers
organiseren er dan hun Houtwaltocht met vertrek in OC De
Schouw. Een houtwal is een gehele of gedeeltelijke erfafscheiding
tussen weilanden bestaande uit bomen of struiken. Men wandelt er
langs glooiende landwegen, flirtend met de scheiding tussen het
Ijzer- en Scheldebekken, door bos en mooie vergezichten.

 Op zondag 25 juni trekken we dan naar Marke, een
deelgemeente van Kortrijk, voor de Voettocht der Vlasstreek. De
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 organisatie ligt hier in handen van WSK Marke. Vanuit de startzaal
in het Don Bosco college zullen de parcoursen er landelijk en
heuvelachtig zijn.

 Onze laatste busuitstap van 2017 gaat richting Beringen op 22
oktober. Hier organiseert WSV Wandelend Paal hun 45ste
Internationale Tocht (Limburg Wandelt). Met vertrek in de
schitterende en ruime startzaal van het Spectrumcollege zijn de
parcoursen gevarieerd met onderweg veel groen en onverhard.
Hier is er ook een attentie voor elke deelnemer.

Paul

Alternatief
Vanaf 2017 zal, waar mogelijk, terug een alternatief worden aangeboden.
Gezien dit een bijkomende kost met zich meebrengt zal hiervoor een
bijdrage van € 2.50 gevraagd worden. Deze bijdrage omvat steeds de
bijkomende busrit, het ingangsticket, eventueel een gids en proeverij.
Paul & Tresia

Wandelweekend 2017
Omdat het steeds moeilijker wordt om een geschikte bestemming te
vinden voor een weekenduitstap is er terug gekozen om in 2017 over te
gaan naar een wandelweekend.
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Dit zal plaatsvinden op zaterdag 12 en zondag 13 augustus.
Op zaterdag trekken we naar Spalbeek (Hasselt) om er de wandelclub
Terug op Stap Post te bezoeken. Zij organiseren die dag hun
Zomertocht.
Voor wie een kortere afstand wil wandelen is er
als alternatief voor zaterdag een bezoek aan
Hasselt mogelijk.
Overnachten doen we in het Radisson Blue
Hotel in Hasselt.
Op zondag gaat het dan richting Oupeye om er de 43e Marche de la
Godasse, georganiseerd door La Godasse Oupeye te verkennen.
De deelnameprijs wordt vastgelegd op € 120,00 per persoon op basis van
half pension in een dubbelkamer. De toeslag voor een single kamer
bedraagt € 70,00. Deze prijs omvat het avondmaal, de overnachting, het
ontbijt, de verzekering en de inschrijvingen voor de twee wandelingen.
De inschrijving gebeurt via overschrijving van een voorschot van € 60,00
op rekening BE10 0011 1523 85 en is te betalen voor 25 februari 2017 .
Bij de betaling dienen zowel opstapplaats als dubbel of enkelkamer
vermeld te worden.
Opstapplaatsen zijn er in Denderwindeke en aan de Hernekouter. De
vertrekuren aldaar zijn respectievelijk 7u15 en 7u30.
Wat het regelmatigheidscriterium aanbelangt kunnen voor dit weekend
tweemaal 20 punten ingegeven worden zoals voor een busuitstap.
Voor het regelmatigheidscriterium geldt dit weekend voor twee
busuitstappen en mogen dus 2 maal 20 punten gerekend worden. (Op de
digitale telbladen geef je op de beide dagen telkens een tocht in met code
‘BU’)
Paul
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Mee met de bus?
Wanneer?
Zondag 5 maart 2017
Naar?
Torhout
Organisator :
WSV Nacht van Vlaanderen Torhout
Wandeltocht : Verloren Kosttocht
Startplaats :
Zaal De Mast
Industrielaan 2, Torhout
Afstanden :
4 – 10 – 14 – 20 – 26 – 35 – 42 – 50 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 19 februari 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
(Torhout) 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 : Zwerftocht door het Houtland
Het alternatief : bezoek + proeverij aan de oude kaasmakerij in
Passendale. We moeten vooraf reserveren: inschrijven voor het
alternatief kan dus alleen bij inschrijving voor de uitstap.
Torhout : is een stad in de provincie West-Vlaanderen. Torhout wordt
beschouwd als de hoofdstad van het ‘Houtland’.
Paul
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Mee met de bus?
Wanneer?
Zondag 9 april 2017
Naar?
Broechem (Ranst)
Organisator :
WSV De Ranstuilen
Wandeltocht : 37e Internationale Wandeltocht
Startplaats :
Evenementenhal Den Boomgaard
Antwerpsesteenweg, Broechem
Afstanden :
4 – 7 – 13 – 16 - 20 – 26 – 30 – 40 – 50 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 24 maart 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
(Torhout) 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 :

Gevarieerd, rustig en landelijk parcours

Het alternatief : Bezoek aan de Zimmertoren in Lier.
Broechem : is een deelgemeente van de gemeente Ranst in de Provincie
Antwerpen.
Paul
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Wat is er te doen? We geven wat voorbeelden.
Vrijdag 10 maart 2017: aanbrengen pijltjes parcours, pijlen
‘WANDELTOCHT’, bevoorrading rustposten.
Zaterdag 11 maart 2017: klaarzetten startzaal en rustposten
(leiding: rustpostverantwoordelijken)
Zondag 12 maart 2017: De Wandeltocht. Diverse taken:
parkeerwachter, voorbereiden en bedienen van warme dranken
en snacks, pensen bakken en bedienen, schenken koude
dranken, afruimen en schoonmaken van de tafels,
inschrijvingsformaliteiten, kassa, afstempeling, schoonmaken
van de zalen,…
Maandag 13 maart 2017: weghalen pijltjes en opruimen.
Dit zijn maar enkele voorbeelden van de talrijke taken; er zijn
er vast nog meer te bedenken.
Daarom: alle hulp is welkom! Meld je aan als medewerker bij
het bestuur. (Telefoonnummers: zie achteraan in dit boekje.)
Heb je nog nooit geholpen en weet je niet goed hoe het in zijn
werk gaat? Geen probleem: de rustpostverantwoordelijken en
de ervaren medewerkers zullen je met alle plezier wegwijs
maken.
Nieuwe krachten zijn uitermate welkom. Geef je bestuur een
duwtje in de rug en help mee bij een wandelorganisatie. Zij
zullen je erg dankbaar zijn.
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Voor je agenda:

Meteen
Meteen
19/02/2017
25/02/2017
05/03/2017
10/03/2017
11/03/2017
12/03/2017
13/03/2017
24/03/2017
09/04/2017

Je aanmelden als medewerker voor de
Kriek & Mattentochten
Je lidgeld voor 2017 overschrijven (als je dat nog niet hebt
gedaan!)
Inschrijven en betalen busuitstap Torhout
Betaling voorschot Wandelweekend
Busuitstap naar Torhout
Uitpijlen Kriek & Mattentochten
Klaarzetten zalen KMT
Kriek & Mattentochten
Weghalen pijlen KMT
Inschrijven en betalen voor busuitstap Broechem
Busuitstap naar Broechem

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: april 2017
Volgende bestuursvergadering: 13 januari 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
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Dagelijks Bestuur

Patrick JANSSENS,

Secretaris

 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 : jm.paduart@skynet.be
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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