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2019
Een Gelukkig Nieuwjaar aan U, beste lezer, wandelaar, Marktrotter!

Wij hopen dat 2019 U gezondheid, Vrede & Vreugde mag brengen, voor
Uzelf, maar ook voor al diegenen die U dierbaar zijn.
En dat we mekaar in dit nieuwe jaar dikwijls mogen ontmoeten en samen
kunnen op stap gaan...
Voor dit laatst kunnen jullie best dit Trotterke raadplegen want daarin
zullen jullie het programma voor 2019 vinden.
Da's toekomst, maar wij blikken ook terug in het verleden.
Nabeschouwing over onze Eindejaarstochten 2018.
Of misschien ben jij bereid om één of andere taak op te nemen?
Publiciteit verzorgen voor onze drie tochten? Promo doen om nieuwe
leden te werven? Alle hulp is welkom,
Of ben jij misschien bereid om mee te werken aan (één van) onze drie
tochten? Laat maar weten... Want Benny, onze tochtverantwoordelijke
voor de Kriek- en Mattentochten op 10 maart 2019, verwacht van jou
een telefoontje of een mailtje... Welkom...
Afsluiten doe ik met een (aangepast) rijmpje:

Weer een nieuw jaar?
en ik heb al een klein briefje klaar.
Ik vind het nog altijd superfijn?
dat jij Marktrotter wil zijn...
Aan jou hoef ik niets te zeggen,
en jij kan het zonder woorden uitleggen.
En weet je waarom ik zoveel van je hou?
Jij laat me nooit in de kou!!
Gewoonweg Willy
1 Januari 2019
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Ledenaantallen - De laatste 10 jaren
Ik heb mijn openingswoord op het clubfeest gebruikt om kort de
evolutie te overlopen van het aantal leden van onze wandelclub, de
laatste 10 jaren.
Van die beginperiode hebben we niet zo veel gegevens, maar de laatste
jaren hebben we, dankzij WSVL, méér gegevens zoals zal blijken.
Jullie weten het ondertussen al wel - dat alles wat met leden,
ledenwerving en alle publiciteit er rond te maken heeft, één van mijn
stokpaardjes is.
Want zonder leden is er geen club...
Tien jaar geleden telden de Marktrotters 212 leden, wij hadden nog niet
zoveel gegevens, maar het leden-aantal ging in die jaren ook al op en af.
De volgende jaren, tussen 2012 en 2015 waren zowat de topjaren qua
leden-aantallen in die periode, met in '13 en '14 zelfs het absolute
hoogtepunt van de club! Véél vroeger zijn er blijkbaar nog hogere
aantallen geweest, maar daar heb ik geen cijfers van...
De laatste jaren heeft zich echter een eigenaardige wending ingezet. Ik
begin met 2016. Eind van dat jaar waren er 209 leden. Maar met de
overgang naar 2017 en het verdere verloop van dat jaar zijn er 21 leden
afgevallen (lidmaatschap niet verlengd - verhuisd en/of naar een andere
club overgestapt - maar ook overlijdens) en we hebben slechts 4 nieuwe
leden aangetrokken, wat een netto-resultaat geeft van 17 leden minder.
Daarmee komen we eind september 2017 op een laagte-record (van de
laatste 10 jaren) van 192 leden. Hier is dan ook het idee ontstaan van een
streefdoel, 195? zouden we dat terug kunnen halen...
Maar blijkbaar zitten we eind 2017/begin 2018 nog altijd op de schuifaf...
Want dan zijn er opnieuw 17 leden die ons om één of andere reden
verlaten hebben...
MAAR, er is een grote MAAR, want bij een aantal leden is de oproep in
't Trotterke van januari 2018 aangekomen en zijn WIJ (Allen SAMEN)
aan de aanwerving en een remonte begonnen...
En soms moet je wat geluk hebben, want de Urbanustochten hebben
ons dit jaar (2018) 6 nieuwe leden opgeleverd... Misschien kunnen we in
de toekomst ook de rustposten inschakelen voor promotie en
ledenwerving?..
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28 NIEUWE leden mogen we in 2018 verwelkomen. En we mogen
vandaag fier zijn dat de teller qua ledenaantal van de Marktrotters eind
september 2018 op 203 staat.
En wat zal 2019 ons brengen??? Dat weten we nog niet, maar wat wij
wel al weten is, dat we voor 2019 reeds 9 (negen) nieuwe leden hebben
aangetrokken, zodat we al een kleine voorsprong hebben op hetgeen
nog komen moet...
Ik heb in het laatste 't Trotterke (okt 2018) geschreven over het aantal
203.
Het is en blijft 203 voor 't werkjaar 2018,
203 vind ik zelf mooi, maar niet het allerbelangrijkste.
Die 28, waar meerdere mensen, ook buiten het bestuur, hebben aan
meegewerkt om dat te behalen, dat is belangrijk!
Bedankt aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen.
Kunnen we dit ieder jaar realiseren?
Neen, en dat is ook niet nodig. Wanneer we onze uitgaande leden
kunnen vervangen door nieuwe leden zal dat al een hele prestatie zijn en
dan moeten we op termijn het cijfer 195, waar ik van sprak, misschien
wel bijsturen. Maar voorlopig gaan we genieten van 203, het oogt toch
mooi, zo'n 2 van voor...
Willy

Drop-Out
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Nieuw

>Hoogste<
>Hoogste<

- 21
- 17

+4
+ 28
+9
6

Netto
-14
+11
+4
+3
0
-1
-6
- 17
+ 11

# Leden
212
198
209
213
> 216 <
> 216 <
215
209
192
203
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Het was “weer” een geslaagd Clubfeest op 17/11/2018
Dit jaar werd er geopteerd om het clubfeest terug in “De Eglantier” te
houden na een ietwat minder geslaagde editie vorig jaar.
Reeds in de zomermaanden werd er door sommige mannelijke
bestuursleden een ballonnetje opgelaten dat dit jaar de vrouwen eens
voor de verrassingsact zouden kunnen zorgen. Zo gezegd, zo gedaan.
Wij, de vrouwen staken de koppen bij elkaar . “K3” was in het verleden
reeds de revue gepasseerd, dus wij gingen het over een andere boeg
gooien .We besloten dit jaar het “Nonnenklooster” uit te nodigen. Er
werd muziek gekozen en er zou een dansje opgevoerd worden.
Alhoewel dit aanvankelijk geen gemakkelijke klus leek te zijn door de
vele verschillende danspasjes, werden deze door de “nonnetjes “
naarstig ingestudeerd zowel thuis (hier en daar zelfs met hulp van de
mannelijke wederhelft ) als tijdens de gezamenlijke repetities. Geleidelijk
aan zag je dat de geleverde inspanningen resulteerden tot een mooi
geheel, en dit onder het goedkeurend oog van pater Pol en pater Willy
(steeds aanwezig op de repetities). De nonnenkledij werd gereserveerd .
We waren klaar voor de grote dag.
De Marktrotters kennende, waren ze allemaal keurig stipt op tijd
aanwezig . Het clubfeest kon beginnen!
We werden door onze voorzitter Willy verwelkomd bij een glaasje
bubbels en een hapje . Hij gaf een overzicht van de evolutie van het
ledenaantal en een terugblik van de evenementen van het afgelopen
wandeljaar 2018. Patrick, onze secretaris , stelde de eigen organisaties
voor het toekomende jaar voor. Paul en Theresia, onze reisbegeleiders,
gaven een overzicht van de busreizen aangekondigd in 2019. Hieruit
konden we meteen besluiten dat we volgend jaar weeral een goed gevuld
programma zullen voorgeschoteld krijgen.
Ondertussen kon iedereen genieten van een lekker diner met aangepaste
wijnen.
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Later op de namiddag werden de
38 laureaten van het
regelmatigheidscriterium gehuldigd . Daarvoor diende je minimum 350
punten bij elkaar te wandelen om in de prijzen te vallen.
Na het dessert en de koffie kwam de verrassingsact. Toen de muziek
startte en de “nonnetjes” de zaal betraden, zag je de verwonderde
blikken en was er hilariteit alom. We voerden als “brave nonnetjes”
onze dans op, doch aan het einde kwam de verrassing : het nonnenkleed
ging de hoogte in en wat je dan zag…..
Daarna was het de beurt aan de muzikant Johan De Muylder. Deze
nachtegaal zong gedurende 5 uren alle mogelijke dansgenres bij elkaar.
En de Marktrotters ,die dansten er onvermoeibaar doorheen.
Aan de vele reacties te horen ging iedereen met een tevreden gevoel
nadien naar huis. De sfeer zat er dit jaar weer “boenk” op, of om het
met de woorden van de voorzitter te zeggen: “Het was “weer” een
geslaagd clubfeest ! “
Benny en Maggi
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REGELMATIGHEIDSCRITERIUM 2017 - 2018
38 leden dienden finaal een geldige uitslag in zijnde 6 minder dan bij de
vorige editie. Dit aantal was mooi gelijk verdeeld over 19 vrouwen en 19
mannen.
Voor de statistici geven wij nog graag volgende informatie mee :
De afgeronde gemiddelde leeftijd bij de vrouwen lag op 68 jaar terwijl deze
bij de mannen 69 jaar bedroeg.
De oudste en jongste vrouwelijke laureate hadden de leeftijd van
respectievelijk 83 en 45 jaar terwijl dezelfde analyse bij de mannen
respectievelijk volgend resultaat opleverde : 86 en 43 jaar.
De volledige uitslag vinden jullie elders in deze editie en is ook nog na te
lezen op onze website www.marktrotters.be
Verderop in dit januari-nummer en voor de goede orde geven wij nog graag
even de criteria mee in voege voor het huidige Regelmatigheidscriterium.
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REGELMATIGHEIDSCRITERIUM 2017 - 2018
Plaats
1
2
3
5
7
8

12
14
15
16
17
18
20
21
23
25
26
27
28
29

34
36
37

Punten
Johnny
VAN DER SCHUEREN 1060
Willy
JEURIS
945
Nicole
DEFRERE
870
Patrick
JANSSENS
870
Bea
DE VOGEL
845
Raymond
MICHIELS
845
Jean-Marie
PADUART
805
Greta
VAEREMANS
735
Luc
MALAISE
735
Bea
VAN HOUTTE
735
Jaak
DICK
735
Pauline
NERINCKX
695
Lucien
CLEMENT
695
Anne-Marie
DE MUYTER
640
Jimmy
GOOSSENS
635
Willy
TRESIGNIE
550
Godelieve
MIGNON
510
Yvette
SPRINGAEL
490
Frans
LONGIN
490
Marielou
LAUS
485
Greta
WELLEMANS
475
Jean-Paul
VAN BELLINGHEN
475
Jenny
VAN CANEGHEM
470
Michel
DESLAGMEULDER
470
Eliane
DE DORPEL
450
Peggy
VAN BOS
435
Annie
VANDERPERRE
420
Antoine
MICHIELS
405
Denise
THIEBAUT
380
Maurice
HEYMANS
380
Anne-Marie
DUQUENE
380
Theresia
CLERENS
380
Paul
LEEMANS
380
Marie-Jeanne
EVENEPOEL
375
Daniel
DE DEKKER
375
Willy
DESLAGMEULDER
365
Claire
DEBRUYN
360
Emile
CUVELIER
360
14

Km
2.576,300
1.838,580
1.019,300
1.019,300
1.607,980
1.600,980
1.033,780
1.234,000
1.234,000
844,000
844,000
1.123,460
1.123,460
990,404
979,904
610,800
560,105
908,200
908,200
298,936
690,100
686,100
969,907
353,506
491,200
475,200
584,900
359,510
631,600
631,600
351,910
335,210
335,210
673,690
673,690
177,656
507,150
507,150
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WELKOM,
Welkom aan boord van de pilootwagen van de 77 uren van Ninove (lees
Eindejaarstochten 2018).
Vrijdag 14 december 6u00, de wekker! Afspraak om 8u00 met de 8
uitpijlers om hun materialen af te halen aan den dépôt. Mijn copiloot,
vandaag Ray, stapt in Ninove aan boord. Samen gaan wij voor een aantal
splitsingsborden. Maar eerst sleutels ophalen en afspraken maken in de
scholen H.Harten voor de startzaal en naar Okegem voor sleutels van
een rustpost. Het is voorbij middag als ik afscheid neem van mijn
metgezel. 'n Broodje... Om 14u00 samen met Et. een afsluiting zetten
tussen een bedrijf en de Dender. Wij zijn net klaar als Pat. en Et. rond
16u00 de startzaal van een voorraad dranken moeten voorzien... Even
meehelpen en dan naar huis en de volgende dag voorbereiden, wat blijft
er nog te doen? Nog veel...
Zaterdag 15 december 6u30, wakker voor de wekker! Om 8u30 mijn
copiloot, vandaag JM, ophalen. Zestien "Wandeltochtpijlen" en acht
borden "Opgepast Wandelaars" plaatsen langs de drukste wegen van
Ninove. Geen makkelijke karwei... Na een croque en een koffie, naar de
startzaal, want daar is er om één uur afspraak om de zaal klaar te zetten.
Een refter van een school omtoveren in een startzaal, waar wandelaars
op hun gemak, rustig iets kunnen nuttigen, begin er maar aan. Maar met
een aantal mensen in onze bestuursploeg die "van wanten" (niet Wendy)
weten, wordt ook deze klus in enkele uren geklaard. Wij rijden van het
centrum in Ninove naar Okegem om op de parkoersen en rond de
startzaal nog een aantal borden te bevestigen. Een afvaardiging gaat
ondertussen al eventjes kennismaken met de startzaal van de
Eindejaarstochten 2019... Nog enkele borden op de parking van Colruyt,
maar het wordt koud, ijskoud! Richting Herne.. en D-day voorbereiden...
Zondag 16 december 2018 = Eindelijk! De wekker roept 4 u 00.
Omdat er vorige nacht een 'City Night Run" was in Ninove, moeten er
nog een drietal splitsingsborden en enkele anderen geplaatst worden.
Samen met Ray is ook deze job in een uurtje geklaard.
7u30, de parkeerwachters Ben en Et zijn al volop wandelaars een
parkeerplaats aan 't aanwijzen op de parking van de school.
8u00, op papier het startuur van deze organisatie, maar er zijn reeds 271
wandelaars ingeschreven en een groot aantal medewerkers is volop bezig
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met een aantal voorbereidingen of met de eerste wandelaars van een
verse tas koffie te voorzien...
De uren vliegen voorbij en de wandelaars ook. Om 12u00: 1.423 !!! En
ze blijven maar komen... Pat heeft ondertussen al meerdere keren
moeten zoeken om nog meer beleg te vinden... En de medewerkers
blijven dit alles aanvaarden met een smile. Uiteindelijk wordt er om
15u00 afgeklokt op 1.950, wandelaars en medewerkers samen. Blijkbaar
een record voor de Eindejaarstochten.
BEDANKT ! ! ! aan iedereen die op een of andere manier heeft
meegewerkt aan deze schitterende prestatie. Het weer was goed, maar
WIJ waren ook goed. Parking-wachters, een ruime startzaal (iemand
vond de zaal "mooi aangekleed") vriendelijke bediening, inschrijvingen
en ticketverkoop. En op de koop toe nog een gratis fles voor diegene die
aan onze drie tochten heeft deelgenomen. Na het opruimen en kuiswerk,
iedereen moe, maar tevreden naar huis. Bedankt.
Maandag 17 december, 7u00 wakker. Met de ploegen van vrijdag gaan
we vandaag opruimen. Alle pijltjes en borden moeten weer weggenomen
worden en het leeggoed moet terug op zijn plaats geraken. Met de
pilootwagen arriveren we rond 13u00 in Herne en zitten onze
zevenenzeventig uren erop. Bedankt dat U meereed,
bedankt dat U meedeed, gewoonweg bedankt!
Willy

Tuinbouw:
Een man kwam thuis met twee grote emmers koemest, die hij had
gehaald bij een boer uit de buurt. "Waar is dat voor," vroeg zijn zoontje
van zes. "Voor de aardbeien," zei de man. Het zoontje staarde hem aan
en zei toen: "Ik heb ze liever met slagroom, mag dat ook?"
Psychiatrie:
Claustrofobie: angst voor gesloten ruimtes. Voorbeeld: als ik naar café
ga, ben ik bang dat het gesloten zal zijn.
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Antwerpen, een fonkelende stad op
een miezerige mistige regendag
Op zondag 23 december 2018 trokken wij voor onze laatste busuitstap van ’t jaar
met 48 Marktrotters naar Antwerpen voor deelname aan “Antwerpen in de
winter”, een organisatie van de Regionale BestuursKern Antwerpen. Het werd
een ontdekkingstocht langs de mooiste plekjes van Oud-Antwerpen in kerstsfeer.
Op de uitgezette parkoersen was er ook voorzien in een gratis bezoek aan het
dakterras van het MAS met (prachtig) uitzicht over de haven en de stad.
Gezien het latere start- & aankomstuur (10 u. en 21 u.) werd onze timing voor die
dag ook enigszins aangepast. Wij vertrokken aldus in Herne om 9 uur en keerden
uit Antwerpen vervroegd terug omstreeks 18 uur. Zodoende dat éénieder in de
gelegenheid gesteld werd om van al het fraais dat Antwerpen rijk is met volle
teugen te kunnen genieten.
Voor de wandeling zelf had de organisator een A-B-C lussensysteem uitgewerkt
zonder enige rustpost onderweg … doch wel met telkens een passage aan
dezelfde centrale startlocatie.
Gestart werd er vanuit het Noorderpershuis ook gekend als de site van de
brouwerij van het Seefbier. Deze locatie was hoedanook misschien wel leuk doch
alleszins veel te klein om de zowat 1600 wandelaars op te vangen. Qua
organisatorische aanpak was het ook nogal chaotisch en onoordeelkundig
opgesteld. Een discobar met bijwijlen te luidruchtige muziek (herinner Zet die
ploat af …) en een Vayamundo stand moesten deze “Seefbier” locatie immers
ook nog mee bevolken.
Op het vlak van consumptieprijzen hadden ze de wandelaars evenzeer te pakken
want een koffietje aan 2,20 € en een broodje-beleg aan de prijs van 3,50 € zijn
eerder woeker- dan wandelprijzen. Aldus namen wellicht heel wat wandelaars al
snel de vlucht naar andere spijs- en drankhuizen onderweg of de Kerstmarkt in de
binnenstad.
En het hoofd van WSVL Jef Joosten, prediker van kwaliteit en zorgzaamheid bij
elke wandelorganisatie, zag dit alles met lede ogen aan doch vooral ook dat het
blijkbaar … goed was. Van enige (gekende) Antwerpse hoogmoed gesproken
zeker ?
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Oh ja ook nog een woord van de wandelingen zelf want daar waren we toch voor
gekomen.
Wel de diverse uitgezette lussen konden best - letterlijk en figuurlijk - gesmaakt
worden.
Met trekpleisters als : het nieuwe havenhuis, de hogere zeevaartschool, het
drooggelegd dokkenpark, het Hessenhuis, het Koninklijk entrepot, de jachthaven,
de leien, de linkeroever, de vrijdagsmarkt, de Schelde, het reuzenrad, de
spiegeltent, de mini-foor, de Groenplaats, de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, het
eilandje, het Museum Aan de Stroom en het Red Star Line museum op lussen A
& B … en de Kerstmarkt werden heel wat bezienswaardigheden van een
fonkelend Antwerpen in de verf gezet.
Alléén was het weer van die dag een spelbreker want door de (druil)regen en
mistige toestanden werd deze wandelhappening qua aantrekkelijkheid veeleer tot
een minder aangename bedoening herleid.
Op de terugreis bij de verloting van het behaalde koffertje Seefbier kreeg iedereen
zijn kans doch ging de beloning opnieuw naar Frans Borremans. Lot het smake !
En veur dagget wet zouden wij zowaar Aantwaarps beginnen klappe bij dit
al met al geslaagd bezuuk.
Ik ben schampavie,
Jean-Marie

Eigen organisaties in 2019.
1- In 2019 is onze KMT toe aan zijn 36ste editie. Wanneer de weergoden
ons dit jaar wat gunstiger gezind zijn denken wij dat deze
wandelklassieker, ondanks de bestaande concurrentie en het wegvallen
van de vroegere " wisselbekerpunten ", toch nog altijd om en bij de 2.000
wandelaars naar Herne moet kunnen brengen.
Dit jaar trekken we met de KMT de taalgrens over naar Edingen en
Mark, de langere afstanden verkennen het "Park Van Edingen ".
2- Groepswandelingen, waarvan we er nu toch al enkele organiseerden,
vallen bij onze leden bijzonder goed in de smaak. In de maand mei wordt
er terug eentje in elkaar gestoken. Op het menu staat alvast een
26
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verkenning in het " Park van Edingen " , waar de langere afstanden van
de KMT dus ook langskomen.
3- De UT vallen dit jaar op de feestdag van 21 juli waardoor er enkele
clubs gelijk met ons zullen organiseren, clubs die deze dag als vaste
datumbepaling hebben.
Wat de parcours betreft gaat het richting Vollezele en Herne en komt
men terug via het " Markepad ".
4- Met de ET wijken we voor het derde jaar op rij uit naar het Ninoofse
en meerbepaald naar Meerbeke.
De beroemde aankomstzone van vele legendarische wielerklassiekers uit
het verleden namelijk " Onder De Linde " te Meerbeke zal dan ook bij
menig wielerliefhebber mooie herinneringen oproepen..
1. Kriek en Mattentochten ( zondag 10-03-2019 ) promo tocht.

Start: Hernekouter
Herne

Rustposten:

Afstanden:

1. Parochiezaal Mark
2. Koninklijk Atheneum Edingen

4-6-10-15-22-32
km

2. Groepswandeling ( zaterdag 04-05-2019 ).

Start: Zwemkom
Edingen

Rustposten: geen

Afstand:

Wel mogelijkheid om afstand in te
korten.

+/- 7 km

3. Urbanustochten ( zondag 21-07-2019 ).

Start: Willem Tell

Rustposten:

Afstanden:

Tollembeek

1. Kantine SKO Vollezele
2. Parochiaal centrum Herne

4-6-10-15-22-32
km

4. Eindejaarstochten ( zondag 15-12-2019 ).

Start: De Linde
Meerbeke

Rustpost:

Afstanden:

1. Refter school Denderwindeke

28

4-6-10-15-22
km
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Ook in 2019 is Benny tochtverantwoordelijke zowel voor de KMT als
voor de UT en samen met Maggi organiseert hij ook de
groepswandeling. Wat de ET aanbelangt is het Etienne die als
tochtverantwoordelijke de parkoersen zal uitstippelen en de algemene
leiding op zich zal nemen.
Ook dit jaar mogen de jeugdigen tot 12 jaar gratis deelnemen aan onze 3
wandeltochten en zal daarenboven de Cesarbier trofee dit jaar zijn 6de
editie ingaan. Hierbij is het terug de bedoeling dat mensen welke aan
onze 3 tochten deelnemen, evenals onze trouwe helpers, beloond zullen
worden met een fles Triple Cesarbier van 75 cl.
Enkele mededelingen .

►Het elektronisch inschrijven wordt in 2019 verder verfijnd en zelfs
veralgemeend. Wie dus wil genieten van een ledenkorting zal ook nu
weer zijn lidkaart steeds bij de hand moeten hebben. In feite is het de
bedoeling dat bij iedere organisatie elektronisch wordt gescand,
Wandelsport Vlaanderen heeft zich zelfs voorgenomen om clubs die dit
niet doen financieel te beboeten.
De gekende inschrijfkaart zal trouwens ook vervangen worden door een
soort betalingsbewijs waar enerzijds een noodnummer en de datum
kunnen vermeld worden en anderzijds een strook waar controlestempels
kunnen geplaatst worden. Er moet dus geen strookje meer ingevuld,
afgescheurd en in de startbus gedeponeerd worden.
Niet-leden zullen wel nog altijd een klassieke inschrijfkaart ontvangen
waarvan dus een deel in de startbus moet gedeponeerd worden en het
andere deel als controlekaart wordt meegenomen.
►Daar waar tot nu toe de lidkaarten in principe geldig waren tot de
maand februari, zal dit in 2019 veranderen. Met andere woorden de
lidkaart zal geldig zijn gedurende het kalenderjaar 2019 en dus tot 31
december.
►Zoals jullie wellicht weten wil men bij WSVL, en dit onder druk van
héél wat clubs, iets doen aan de vroeg starters, m.a.w. wandelaars die
zelfs nog voor de mensen van de organisatie zelf als eerste aan de
30

31

startzaal staan. In Vlaams - Brabant wordt het standpunt ingenomen van
andere provincies t.t.z. het startuur dat in de Walking genoteerd staat
dient als referentie en men zal pas 15 minuten vroeger de deuren van de
startzaal openen. Dus als in de Walking staat sta rten vanaf 7u00 zal
men pas om 6u45 de zaal kunnen betreden. Gelieve dus vanaf 1 januari
hiermee rekening te houden. Weet ook dat je als wandelaar enkel kan
genieten van een verzekering bij voorlegging van een geldig
betalingsbewijs of inschrijfkaart.
► Ook in 2018 werden de mensen gehuldigd die in de loop van dat jaar
80 jaar geworden zijn. De gelukkigen zijn: Raymond Van Hemelrijck,
Bea Van Houtte, Michel De Schuyteneer en Liliane Bockstaele.
Patrick

Vernieuwing lidgelden en actueel ledenbestand.
Hartelijk dank aan de 174 leden welke op datum van 21/12/2018 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.
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 2019 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. Bij de nieuwe lidkaart zit
een éénvormig attest dat geldig is bij zowat alle mutualiteiten, het is vooringevuld, het enige wat jullie moeten doen is handtekenen, jullie
rijksregisternummer vermelden, een kleefzegel van de mutualiteit
opplakken en afleveren bij de mutualiteit.
Alvast aan iedereen héél véél wandelplezier in 2019.
Patrick
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REGELMATIGHEIDSCRITERIUM 2018 - 2019
Periode : 1 november 2018 tot 31 oktober 2019
Te behalen minimum : 350 punten

Hoe behaal je punten ?
Prestatie :

Aantal punten + code :

►WandelWeekend:
40 - WW
►Medewerker bij eigen organisatie:
30 - MT
►Deelname aan een busuitstap georganiseerd door de club: 20 - BU
►Groepswandeling:
20 - GW
►Deelname aan erkende wandeltocht van wsvl, ffbmp, vgds, adeps
alsook erkende wandelingen in Nederland en Luxemburg:
5 - WT
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

Bijhouden van je scores: dat kan op 2 manieren:
op een papieren invulblad dat je aanvraagt bij Jean-Marie (zie gegevens
hieronder).
of op een elektronisch telblad (Exel) dat je puntenaantal automatisch toekent
en bijhoudt. Dit rekenblad kan je aanvragen door een mailtje te sturen naar
raymond.ict@marktrotters.be
Voor bijkomende informatie : Jean-Marie
02/ 396 29 56 * 0472 / 63 42 08
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Busuitstappen 2019 : een overzicht

 Op zondag 24 februari trekken we er voor
onze eerste keer op uit met de bus. We zullen die
dag deelnemen aan de Voorjaarstocht een
organisatie van de Vriendenkring Kortijs vanuit
Jeuk (Gingelom).

 De volgende busuitstap zal doorgaan op zondag 21 april. We gaan
dan op bezoek in Borgloon bij de
Loonse Tsjaffeleers voor hun
Bloesemtocht. Het wordt hier
wandelen in een mooi en
aangenaam landschap. Natuurlijk is
de bloesemperiode het hoogtepunt,
met een schitterend zicht op de
prachtige kastelen.
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 Onze derde busuitstap gaat
richting Scherpenheuvel op
zaterdag 8 juni. Wandelclub
De Grashoppers organiseert er
Scherpenheuvel Wandelt. Men
ontdekt er de mooiste plaatsjes
van het bedevaartsoord en
wandelt langs een prachtig en
afwisselend parcours met
schitterende vergezichten tussen Testelt, Zichem en Assent.
 Op zaterdag 24 augustus reizen we naar
Philipinne, waar de Trekvogels hun
Mosselfeestenwandeling doorgaat.
Kennismaking met het centrum van Philippine
en mosselen op Philippiense wijze met een
attentie op vertoon van de controlekaart.
Verzorgde rustpost, ook op de korte afstand.

 0nze laatste busuitstap van
2019 gaat richting Amel op
zondag 27 oktober. Hier
organiseert Charlys
Wanderclub Montenau hun
Internationale Wanderung Charly's Wanderclub Montenau. Men
beloofd hier een wandeling door de heerlijke natuur van Oostbelgië in
Montenau (Amel).
Paul
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Wandelweekend 2019
In 2019 wordt opnieuw een wandelweekend georganiseerd. Dit zal
doorgaan op 7 en 8 september.
Op zaterdag trekken we naar Westouter. We zullen er dan deelnemen
aan de Elfbergentocht georganiseerd door de Heuvellandstappers.
Hier wordt een onvergetelijke zwerftocht door het Vlaamse en Franse
Heuvelland beloofd. Naargelang de afstand toeneemt, stijgt ook de
moeilijkheidsgraad.
Op zondag gaat het dan richting Wenduine waar we deelnemen aan De
Kust Wandelt een organisatie van de Hanestappers.
Op deze tocht lopen de drie parcours door of langs strand, dijk, bos,
duin, polders, concessie en Wenduine-centrum.
Meer info krijgen jullie in de volgende clubbladen.
Paul

Leperd:
zij : "wat vindt jij, zie ik er dik uit in deze jurk ?"
hij : "Beloof je dat je niet boos wordt, ongeacht wat ik zeg?"
zij : "dat beloof ik !"
hij : "Ik heb gisteren met je zuster gevreeën"
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Mee met de bus?
Wanneer?
Naar?
Organisator :
Wandeltocht :
Startplaats :
Afstanden :

Zondag 24 februari
Jeuk (Gingelom)
De vriendenkring Kortijs
Voorjaarstocht
De Groeiboog
Houtstraat 117
Jeuk
4 – 7 – 8 – 11 – 13 – 18 - 23

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
10 februari 2019 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 (Jeuk) en de opstapplaats
Aantal plaatsen is beperkt tot 60.
Paul
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Mee met de bus?
Wanneer?
Naar?
Organisator :

Zondag 21 april
Borgloon
Loonse Tsjaffeleers

Wandeltocht :

Bloesemtocht
Wandelen in een mooi en aangenaam
landschap. Natuurlijk is de bloesemperiode
het hoogtepunt, met een schitterend zicht op
de prachtige kastelen.
School ViiO
Tongersesteenweg 84
Borgloon
5 – 8 – 10 – 15 – 20 - 30
Denderwindeke (kerk) : 07.15 u.
Herne, Hernekouter : 07.30 u.
Kesterbrugge : 07.45 u.
Ternat (hoek Assesteenweg/Statiestraat) :
8.00 u.

Startplaats :
Afstanden :
Opstapplaatsen :

Prijskaartje :

€ 10.00 per persoon, reservering ten laatste
op 7 april 2019 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 (Borgloon) en de
opstapplaats.
Aantal plaatsen is beperkt tot 60.

48

49

De feestdagen liggen alweer achter ons en daar komen onze volgende
Kriek- en Mattentochten reeds in zicht.
Dit jaar trekken we vanuit de sporthal Hernekouter de taalgrens over
richting Edingen. In Marke hebben we een rustpost in de parochiale zaal
waar Paul en Theresia samen met hun enthousiaste ploeg de dienst
uitmaken. In Edingen houden we halt in het Athénée Royale, waar
Danny en Greet samen met hun even enthousiaste medewerkers klaar
staan. De afstanden vanaf de 15 km verkennen ook het mooie park van
Edingen. Dit gedeelte bewandelen we eveneens tijdens de
groepswandeling in mei.
Bij deze doe ik dus een oproep aan iedereen die bereid is een handje toe
te steken op deze dagen. Gelieve dit te melden bij voorkeur bij mij, een
rustpostverantwoordelijke , of een ander bestuurslid.
We hopen veel wandelaars te mogen begroeten in betere
weersomstandigheden dan vorig jaar en dus zijn alle helpende handen
welkom.
Vooraf reeds hartelijk bedankt voor jullie medewerking.
Groeten
Benny
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Wil je onze groep enthousiaste medewerkers voor de Kriek &
Mattentochten vervoegen?
Hier enkele voorbeelden van taken die op uitvoerders wachten:
Aanbrengen van bewegwijzering op het parcours op vrijdag en
weghalen van de pijltjes op maandag.
Klaarzetten van de zalen voor start- en rustposten op zaterdag.
Op zondag: klaarmaken en bedienen van snacks en dranken,
afruimen en schoonmaken van tafels, kassa, inschrijving van de
wandelaars (scannen), parkeerwachter, …
Ook zeer welkom: een paar bijkomende helpers voor opruimen en
schoonmaak startzaal vanaf 16 uur.
Op verzoek van enkele lezers geeft Willy een culinair extraatje.

Hierbij de ingrediënten die jullie nodig hebben om wafels (of wafeltjes)
te bakken zoals jullie ze geproefd hebben op de Verkenningstocht in
september 2018.
1/2 kg bloem - 1/4 kg boter - 2 pakjes vanillesuiker - 400 gr suiker 1 pakje bakpoeder - 1 tas melk - 5 eieren
De boter laten smelten en afkoelen
De eiwitten scheiden van de dooiers
bloem, suikers, bakpoeder, melk en eigeel goed mengen (kan met mixer)
en vetstof toevoegen
als laatste het opgeklopt eiwit onder dit mengsel heffen met een houten
lepel of spatel (niet met mixer)
En maar bakken... Smakelijk
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Voor je agenda:

Meteen
Meteen
10/02/2019
24/02/2019
08/03/2019
09/03/2019
10/03/2019
11/03/2019
07/04/2019
21/04/2019

Je aanmelden als medewerker voor de
KRIEK- & MATTENTOCHTEN
Betalen van je lidgeld 2019 (indien nog niet gedaan)
Inschrijven en betalen voor busuitstap naar Jeuk
Busuitstap naar Jeuk
Aanbrengen bewegwijzering KMT
Klaarzetten zalen voor KMT
Kriek & Mattentochten
Weghalen bewegwijzering KMT
Inschrijven en betalen voor busuitstap naar Borgloon
Busuitstap naar Borgloon

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

Jean-Marie
Marielou
Raymond

Bijhouden trofeeën

Etienne

Patrick
Bea

Volgende bestuursvergadering: februari 2019 (onder voorbehoud)
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
Volgend clubblad: april 2019

54

