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Mijmeringen,...
2019 is voorbij!
2020 is weeral enkele dagen oud wanneer jullie deze
regels lezen.
Gelukkig Nieuwjaar! En drie dikke kussen... Een
goede Gezondheid...
Ook voor de wandelaars Marktrotters is er weer een
jaar voorbij. Mijmeren over het voorbije jaar. Minder
goed begonnen door de weersomstandigheden, maar
daarna met twee geslaagde tochten mogen we zeker
niet klagen. De busuitstappen, het Wandelweekend en
zeker niet te vergeten ons Clubfeest.
Nagenieten over de Eindejaarstochten 2019: de samenwerking, de
parkoersen, het resultaat, de vele positieve commentaren van de
wandelaars, de nieuwe leden die zich aanbieden of aangebracht worden
door jullie. De ET 2019 zijn de voorbije dagen het gespreksonderwerp
geweest...
Bij deze "Dank U Wel" aan iedereen die, op welke manier dan ook heeft
bijgedragen om van deze editie van de Eindejaarstochten een succes te
maken.
Ondertussen nadert met rasse schreden onze KMT 2020, nog nauwelijks
twee maanden te gaan. Jullie lezen verder in dit Trotterke de nodige info.
Ook onze andere activiteiten worden verder toegelicht.
Het is dus zeker aangeraden om dit boekje hé-le-maal door te nemen.
En dit om te eindigen :

Mijn beste wensen voor het nieuwe jaar
ik kan de toekomst niet voorspellen
maar ik wil je toch vertellen
als ik het voor het zeggen had
kwam alleen vreugde op je pad!
1 januari 2020
Gewoonweg Willy
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De hinderlaag van Karel Martel.
In 716 had Karel Martel zijn eerste gevecht als veldheer verloren toen hij
Keulen moest prijsgeven aan de legers van Raganfried (hofmeier van
Boergondië en Neustrië) en Radbod (koning van de Friezen). Maar
‘Karel met de Hamer’ was een geslepen kerel. Toen de Friese en
Neustrische troepen naar huis wilden terugkeren, zette Karel een
hinderlaag op nabij Amel (Frans: Amblève) en wist zijn tegenstanders te
verslaan. Zijn macht was gevestigd, maar dit was alweer de aanzet tot
verdere oorlogen en veldslagen.
Net naar die plek reizen we met een volle bus Marktrotters op 27
oktober om er deel te nemen aan de ‘Internationale Wanderung’ van
Charly’s Wanderclub Montenau. ‘Auf Deutsch’, want we zijn hier in het
Duitstalige deel van België. We zijn niet de enige groep, want meerdere
autocars staan op de parking hun lading wandelaars te lossen. In de
startzaal heerst een gezellige drukte en de vriendelijke medewerkers doen
hun uiterste best om ons snel te voorzien van warme drankjes en
broodjes.
Het weer zit niet mee: het regent behoorlijk fel als we de wandeling
aanvatten. We verlaten het dorp langs een vroegere spoorlijn; getuige
daarvan een paar infoborden over het vroegere stationsgebouw en de
geschiedenis van de spoorlijn, de zogenaamde ‘Vennbahn’ De spoorweg
werd ingehuldigd op 4 november 1889 en speelde een belangrijke rol in
de ontsluiting van deze regio. De spoorbaan verbond de industriële
regio’s van Aken en Luxemburg en werd om praktische redenen na WO
I onder Belgisch bestuur geplaatst. Tijdens WO II speelde deze
verbinding nog een belangrijke rol tijdens het Duitse Ardennenoffensief.
De meeste bruggen en tunnels werden vernield en de lijn werd na de
oorlog maar gedeeltelijk hersteld. Tenslotte bleef alleen het Belgisch leger
over als gebruiker om materiaal naar het legerkamp van Elsenborn te
vervoeren. Vanaf 1982 was de spoorweg volledig buiten gebruik en later
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werden de sporen verwijderd. Een gelegenheid om een fiets- en
wandelpad aan te leggen.
We klimmen gestadig over bospaden naar de rustpost. De organisatoren
hebben hier wat moeten improviseren met een paar tentjes om hun
medewerkers en de rustende wandelaars enige beschutting te bezorgen.
In deze streek liggen de zaaltjes niet voor het rapen.
We gaan dan op weg voor een lus door de bossen met voortdurend klimen daalwerk. Ondanks het natte weer biedt de natuur ons de pracht van
de herfstflora met vele soorten zwammen, waarvan wij sommige voor de
eerste keer zien. Helaas hebben we geen app om zwammen te herkennen
op onze telefoon. Dat moet zo snel mogelijk in orde komen!
We dalen stilaan af richting dorpskern waar de koffie lonkt. Omdat we
nog voldoende tijd hebben stappen we nog de kortere afstand die aan de
andere kant van het dorp door een open landschap van weiden loopt,
met de bijhorende vergezichten op de regio.
Via het gehuchtje Iveldingen keren we terug naar de aankomstzaal.
Pech: het plaatselijk biertje is uitverkocht en we moeten het stellen met
een gewone Diekirch. De broodjes met gerookte ham uit de plaatselijke
rokerij laten zich smaken.
Op de terugweg, gelukkig al nabij de Brusselse Ring, krijgt onze bus
echter ‘kuren’: achteraan worden we getrakteerd op ongelooflijke
schokken en wippen we zelfs van onze zetel op. We snappen nu waarom
de chauffeur er ons telkens bij het instappen aan herinnert dat we de
veiligheidsgordels moeten dragen. Als de medereizigers vooraan, tot ons
groot leedvermaak, ook beginnen schudden en daveren, is het duidelijk
dat er iets mis is met de vering van deze bus. Gelukkig geraken we nog
tot in Herne, zij het met veel hotsen en botsen. Alweer een bijkomende
ervaring rijker…
Bea & Raymond
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Amel - 20 Km
De wandelaars van de 20 komen ook vrij snel aan de 1ste rustpost,
na 2,4 Km. Waarna ze samen met de 12 verder het bos intrekken, 5,1 km
naar de volgende rustpost. Door mooie, lange dreven en over vochtige
bospaden
Op de enige splitsing op dit traject keert de 12 Km terug naar de 1ste
rustpost en wij, de 20, trekken nog een 700 m verder naar een volgende
locatie. Ondanks de afwezigheid van tafels en stoelen aan deze barak
naast een voetweg, beslis ik toch om een koffie en pistoleetje te nuttigen.
Er is nog een tweede wandelaar toegekomen die zijn stempel vraagt en
vooral bezig is met zijn uurwerk, wat later een "smartwatch" blijkt te zijn.
Ik neem afscheid van de drie vrijwilligers die deze "rustpost" bemannen
en wens de andere wandelaar nog een goede tocht en begeef mij op weg
voor 8,8 km. Enkele honderden meters verder neem ik een foto van een
mooi landschap en ondertussen komt de andere wandelaar bij mij. Wij
raken vrijwel onmiddellijk aan de praat. Zijn naam is Daniël, woont in
Stavelot en gaat dagelijks per fiets naar zijn werk in Malmedy (8 km).
Ik neem tussendoor nog wat foto's en we hebben Born, een
deelgemeente van Amel bereikt en Daniël blijft steeds op mij wachten.
Wij spreken over het weer, want het blijft regenen, over de natuur en de
omgeving, over wandelorganisaties en de deelnameprijs ervan. Tot ik
plots de vraag stel:
- Ben jij lid van een club?
* Ja
- Van een wandelclub?
* Neen, van een fietsclub
- Oh! Van een wielertoeristenclub?
* Neen, van een club die deelneemt aan "Oriëntatiekoersen"!
Oei! Verwondering druipt van mijn aangezicht.
Daniël legt uit dat het wedstrijden zijn die worden ingericht, soms 3 à 4
dagen na mekaar, met afstanden over 10 - 20 - 30 en 42 Km, waar de
7

8

deelnemers met een kaart en een kompas van tevoren uitgezette
controlepunten moeten zoeken... Mij he-le-maal niet bekend. En
wanneer hij dan uitlegt dat hij regelmatig ook naar Limburg trekt.
Zutendaal, Opglabbeek, Lummen en Kinrooi, ben ik he-le-maal van de
kaart. Het inschrijfgeld op deze wedstrijden varieert.
Daniël doet vrij regelmatig, vooral in de weekends want hij werkt nog, de
20 en / of 30 km.
Wij zijn ondertussen terug aan de 1ste rustpost gearriveerd en ik stel
voor om een tas koffie te drinken. Daarna stappen we samen de laatste
5.0 km terug naar de startzaal. Daar nemen we afscheid van mekaar. Het
was weer een heerlijke ontmoeting. Met een heel speciaal persoon, die
blijkbaar nood had aan een gesprek. Daniël moest wel nog weten op
welke data de Marktrotters hun tochten organiseerden.
Misschien, ja wie weet...
Willy J.
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Clubfeest 23 november 2019
Net voor het vertrek wierp ik nog een laatste blik in de spiegel! Zat alles
goed ? Kapsel ok ; kledij ok, juwelen ok, schoenen ok en als allerlaatste
bevestiging mezelf nog eens ronddraaiend geïnspecteerd: voor-zij-en
achteraanzicht ok!
Goedgekeurd vertrokken Benny en ik naar het jaarlijkse clubfeest van de
Marktrotters in de feestzaal “De Egelantier”. De discobar was reeds
opgesteld. De tafels stonden feestelijk gedekt. Wat meteen opviel waren
de menukaarten, prachtig beschilderd van de hand van ons artistiek lid
Christiane Van Israël.
Zoals gewoonlijk kwamen ook dit maal alle Marktrotters keurig op tijd
aan . Hier en daar zag je nieuwe gezichten. Na de administratieve
plichtplegingen aan de desk van Patrick en Bea en na de gebruikelijke
welkomstkusjes tussen de leden onderling , kon het clubfeest beginnen.
Tijdens de receptie werden we door onze voorzitter Willy verwelkomd.
We vernamen dat 2019 afgesloten werd met 208 leden en voor 2020
hadden reeds 161 wandelaars hun lidgeld hernieuwd. Hopelijk komen er
nog vele leden bij.
Uit de statistieken bleek dat de Marktrotters het afgelopen jaar heel
actief wandelden daar ze overal te lande op wandelevenementen met een
hoog percentage vertegenwoordigd waren.
Patrick gaf een overzicht van de eigen organisaties voor 2020 , waarna
Paul en Theresia de geplande busuitstappen van het volgende seizoen
voorstelden. Ondertussen kon iedereen genieten van een lekker diner
met aangepaste wijnen en dranken.
Drie 80-jarigen werden gehuldigd met een lekker drankje , nl: Marie
Rose Derijcke (afwezig) , Frans Borremans en Maurice Heymans.
Jean Marie gaf op zijn beurt de resultaten van het
regelmatigheidscriterium mee. Welgeteld 41 laureaten mochten hun
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welverdiende prijs in ontvangst nemen. Eveneens werden de prijzen,
welke werden behaald op de vele wandelingen gedurende het hele jaar,
verloot tijdens een tombola.
Na het dessert en de koffie spreidde Johan De Muylder gedurende 5
uren zijn muzikale kunsten ten toon. De beentjes kwamen los en er werd
menig ‘dansken geplaceerd’.
Wij vonden het weeral een geslaagd clubfeest en willen tevreden eindigen
met de woorden die we die avond van vele Marktrotters mochten horen.
“Het was weer dik in orde!”
Benny en Maggi

De beste presteerders in het Regelmatigheidscriterium 2018-2019:
vlnr.: Willy Jeuris (plaats 1), Jean-Marie Paduart (plaats 2), Luc
Malaise en Greta Vaeremans (ex-aequo plaats 3).
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EINDEJAARSTOCHTEN 2019
Eens de 14 daagse weersvoorspelling kon geraadpleegd worden was het
al duidelijk dat een herhaling van recent verdronken wandelorganisaties
tot de mogelijkheden behoorde.
Je kan dan wel de hulp inroepen van Clarissen en Witkappaters, het blijft
bang afwachten.
Vrijdag 13 december, dag van de uitpijling van het parcours. Droog
begonnen is half gewonnen zou je denken. Na een paar uur gaan de
hemelsluizen echter open en komt de wind opzetten.
De reeds verzadigde landwegen worden herschapen in evenwijdig
lopende beken, evenwijdig komt dit vocht ook uit de mouwen en
broekspijpen.
Zondagmorgen 05:00 uur, tijd om er tegen aan te gaan. De regen en
wind zijn nog steeds volmondig aanwezig. Wanneer we omstreeks 06:00
de startzone bereiken worden wij reeds verwelkomd door de eerste
wandelaars, kwestie van op tijd te zijn. In mijn vorig beroepsleven werd
militaire stiptheid als volgt omschreven: “ 5 minuten voor het
afgesproken uur paraat staan”. Met het afschaffen van de dienstplicht
behoort deze regel ook tot het verleden, de minuten werden vervangen
door een paar uur. Langzaam werd het dag en met het verdwijnen van de
duisternis bleek dat ook de wolken het voor bekeken hielden. Was er een
snelheidscontrole in de omgeving of was er een schuchtere zonnestraal
welke voor een flits zorgde ? Ja, zij kwam en overwon, de zon. Voor een
groot gedeelte van de dag zou zij ons verder gezelschap houden en
hierdoor de tocht door de modder draaglijker maken.
In totaal kwamen 1800 deelnemers naar Ninove afgezakt. De
Torenvrienden uit Oostham maakten met 40 leden de verplaatsing per
bus. Eind goed, al goed........met een dergelijke opkomst, en onder betere
weersomstandigheden dan verwacht, mogen wij toch spreken van een
geslaagde organisatie.
Een speciaal woord van dank aan alle helpers en allen die hebben
bijgedragen tot het welslagen van deze editie. Vooral het ontmodderen
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van de zalen, meubilair, wc's, speelplaatsen enz was een zware klus, mijn
tuinslangen moesten hiervoor zelfs hun winterslaap onderbreken.
Opmerkelijk toch dat je door een overvloed aan water de gevolgen ervan
moet bestrijden met ….water.
Ook dank aan diegenen welke ik niet heb opgeroepen om hier of daar te
helpen, ik weet dat jullie daartoe bereid waren doch een organisatie met
een beperking aan afstanden en met slechts één rustpost heeft nu
eenmaal minder helpende handen nodig.
Graag evenveel bereidheid bij de komende Kriek- en Mattentochten.
Nogmaals bedankt!!!
Etienne

Ken jezelf…
Toen je jong was en je iets liet vallen, raapte je het meteen
weer op. Maar wanneer je ouder wordt en je laat iets vallen,
staar je er even naar en vraag je je afof je het nog nodig
hebt.

Volgens de legende ben je actief in iemands droom als je ’s
nachts niet kan slapen.
OK, zeg op, welke flapdrol heeft er vannacht over mij
gedroomd, want ik lag maar te woelen en te draaien.

Als iemand een probleem met mij heeft, mag hij het houden.
Het is zijn probleem, toch?
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ONS INTERN REGELMATIGHEIDSCRITERIUM : JA, MAAR … !?
Het vallen van de eerste bladeren in de oktobermaand luidt tevens de start in van
het binnenvallen van de eerste uitslagen van ons intern Regelmatigheidscriterium.
Uit de even traditionele jaarlijkse geruchtenmolen duiken ook nu weer de verhalen
op van oneerlijke praktijken. Daar waar wij als bestuur durven hopen dat elke
Marktrotter deze interne (wed)strijd op een sportieve en correcte manier voert
blijkt ook nu weer dat niet elk lid getuigt van fair-play. Jammer maar helaas zijn
dergelijke praktijken niet (altijd) te controleren en is het vooral bij mondjesmaat
dat bestuursleden hierop attent gemaakt worden.
Ondanks het feit dat wij als bestuur jaarlijks oproepen om op een eerlijke wijze te
werk te gaan lukt dit dus nog altijd niet. De doorsnee wandelaar en/of
medewerker zou dit moeten beseffen en een mea culpa slaan bij een eigen
interpretatie resulterend aan oneerlijk puntengewin.
Laat ons dus nogmaals en tot vervelens toe herhalen dat :

Niet effectief wandelen bij (wandel)organisaties of niet effectief
meewerken bij eigen (wandel)organisaties nog steeds GEEN
punten opleveren !
Tenslotte willen wij best nog met een positieve noot - in niet mis te
verstane taal - afsluiten :
LANG LEVE HET REGELMATIGHEIDSCRTERIUM,
LANG LEVE DE (H)EERLIJKHEID ERVAN !
Het Bestuur
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Ledenbevraging.
Sommige leden stelden de vraag of er nog eens een meerdaagse
buitenlandse reis wordt georganiseerd. Omdat voor zo een initiatief
er voldoende belangstellenden moeten zijn, besloot het bestuur om
enkele vragen daarover voor te leggen aan onze leden.
Hieronder vind je een strookje met de vragen waarop we graag je
antwoord kennen. Alvast bedankt om het ingevulde strookje te
bezorgen aan een bestuurslid voor 15 februari 2020.
----------------------------------------------------------------------------------------

Antwoordstrookje bevraging januari 2020.
Naam: ……………………………………………….
Vind je een buitenlandse reis met de club
een goed initiatief?
Als de club zo een reis organiseert: zou je
dan deelnemen?
Hoeveel mag zo een reis volgens jou per
persoon maximaal kosten? (Per persoon)
Welke periode van het jaar vind je het
best geschikt?

Welke bestemming zou je verkiezen?
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O ja
O neen
O weet niet
O zeker
O zeker niet
O misschien
O weet niet
€ …………..
O geen belang.
O voorjaar
O zomer
O najaar
O winter
O bergland
O noordelijke landen
O Zuiderse landen
O Andere:
…………………..
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Eigen organisaties in 2020
1- De Kriek- en Mattentochten zijn terug de eerste eigen organisatie wat
2020 betreft. Op zondag 8 maart zijn deze toe aan hun 37ste editie. Dat
deze promotocht het sinds het verdwijnen van het zogenaamde vroegere
wisselbekerklassement, en niet te vergeten ook nog wegens de slechte
weersomstandigheden van de laatste jaren, op vlak van opkomst het
bijzonder moeilijk heeft, is jullie wellicht niet vreemd. Om terug een
goede waardemeter te krijgen van wat deze zogenaamde " klassieker
onder de wandeltochten " heden ten dage op vlak van opkomst nog in
petto heeft, zouden we dus uiteindelijk nog eens een editie moeten
kunnen krijgen met optimaal goed wandelweer, concurrentie die is er
trouwens altijd.
Met deze tocht trekken we met de 22 en 32 km langs het gerenoveerde
Kasteel Ter Rijst en zullen alle afstanden, behalve de 4 km, één van de
bestaande kubussen in Herne op hun traject vinden. Er is een rustpost
voorzien in de Go school te Kokejane en het Parochiaal centrum
van Herne. Tochtverantwoordelijke voor deze organisatie is
voorzitter Willy, die staat te popelen om aan deze tocht opnieuw de
glans van weleer terug te geven.
2- Als tweede eigen organisatie zijn er op zondag 19 juli de
Urbanustochten met gewoontegetrouw vertrek vanuit De Willem-Tell te
Tollembeek.
Rustposten zijn voorzien in de school op de Herhout te Tollembeek en
het parochiaal centrum te Bever. Dit wordt een tocht met héél véél
rustige wegen en natuurpaden in en rond Tollembeek en langere
afstanden die gaan tot in Bever. Ook nu zal
Benny
tochtverantwoordelijke zijn van deze UT.
3- De groepswandeling zal dit jaar doorgaan op zaterdag 5 september
met vertrek op de parking van het voetbalplein van SKO Vollezele. We
zullen er een tocht maken door het schilderachtige Vollezele en nadien is
er nog een gezellig samenzijn met het klassieke natje en droogje in de
parochiezaal van Tollembeek.
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4- De Eindejaarstochten, de laatste eigen organisatie in 2020, heeft als
startplaats opnieuw het Hartencollege te Ninove en wel op zondag 20
december. Tijdens deze winterwandeling met start aan de oevers van De
Denderrivier worden rustige wegen en paden verkend van één of meer
van de elf landelijke Ninoofse gemeenten. Het moet nog verder bekeken
worden maar wellicht zal de rustpost zich bevinden in de gemeente
Nederhasselt.
Tochtverantwoordelijke voor dit evenement is Etienne.
Ook dit jaar mogen de jeugdigen tot 12 jaar gratis aan onze 3
wandeltochten deelnemen.

1. Kriek en Mattentochten ( zondag 08-03-2020 ) promo tocht.
Start: Hernekouter
Herne

Rustposten:
1. Parochieaal Centrum Herne
2. GO -school Kokejane

Afstanden:
4-6-10-15-2232 km

2. Urbanustochten ( zondag 19-07-2020 ).
Start: Willem Tell
Tollembeek

Rustposten:
1. School Herhout
2. Parochieaal Centrum Bever

Afstand:
4-6-10-15-2232 km

3. Groepswandeling zaterdag 05-09-2020 ).
Rustpost: geen
Start: Parking voetbal Nadien natje en droogje in parochieterrein SKO Vollezele
zaal Tollembeek

Afstanden:
5 en 8 km

4. Eindejaarstochten ( zondag 20-12-2020 ).
Start: Hartencollege
Ninove

Rustpost:
1. Wellicht in Nederhasselt
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Afstanden:
4-6-10-15-22
km

34

Enkele mededelingen .

► Stond ook in het vorige clubblad, maar ik wil dit toch nog even
herhalen dat WSVL, om iedereen wat te stimuleren om zijn lidgeld tijdig
te betalen, een spaaractie organiseert exclusief voor leden. Jullie kregen in
dit verband bij jullie lidkaarten en Walkings ook een gratis wandelboekje
waarbij men na afstempeling van 15 tochten een regenponcho kan
bekomen of men kan ook doorsparen tot 25 tochten waarbij men een
rugzak bekomt. Let wel 't is het één of het andere, beide is uitgesloten.
Deze prijzen zullen enkel en alleen kunnen afgehaald worden t.g.v. de
regionale wandeldagen 2020 of de Vlaanderen Wandelt organisaties ( de
vroegere nationale wandeldag ) of op de wandelbeurs in september in
Mechelen.
► Daar waar er vorig jaar geen uniformiteit bestond wat betreft
inschrijfgeld op een wandeling van WSVL, zal dit in 2020 wel het geval
zijn. Behalve voor speciale gelegenheden zoals Vlaanderen Wandelt zal
het inschrijfgeld overal € 1,50 bedragen voor leden en € 2,00 voor niet
leden.
► Wegens het afgezwakte effect, en daar zijn de slechte
weersomstandigheden van de laatste jaren t.g.v. de KMT waar de kaarten
worden uitgedeeld niet vreemd aan, werd in bestuurskring besloten om
de Cesarbier trofee af te voeren. Echter geen nood zowel op zondag 30
augustus als op zondag 25 oktober kunnen jullie ter vervanging gratis
gaan wandelen met nog een gratis consumptie er bovenop. Het gaat hier
over de Baljuwtochten van wandelclub Parel van het Pajottenland en de
Herfsttocht van De Pajotten Hekelgem m.a.w. clubs die in het verleden
bij ons ook dit systeem hebben toegepast of t.g.v. een busuitstap eerst bij
ons langs kwamen.
't Is de bedoeling om dit systeem in de toekomst 2 maal per jaar verder
toe te passen.
►Omdat in 2022 De Marktrotters hun 40 jarig bestaan zullen vieren
hebben wij in bestuurskring besloten om dit niet onopgemerkt voorbij
laten te gaan en hoe kan dit beter dan door de organisatie van
bijvoorbeeld een Regionale Wandeltocht.
In dit verband hebben we, een tijdje geleden, onze kandidatuur
ingestuurd bij WSVL en is het nu even wachten of we deze ook zullen
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toegewezen krijgen. In de loop van dit jaar weten we hierover meer, 't is
dus nog even afwachten. We mogen dus nog niet zeggen dat we deze
organisatie gaan uitvoeren, maar wel dat we onze kandidatuur hebben
gesteld.
► Ook in 2019 werden de mensen gehuldigd die in de loop van dat jaar
80 jaar geworden zijn. De gelukkigen zijn: Marie-Rose Derijcke; Maurice
Heymans en Frans Borremans. We wensen aan allen nog vele ( wandel )
jaren en een uitmuntende gezondheid toe en vooral ook een dikke
proficiat.
Vernieuwing lidgelden en actueel ledenbestand.

Hartelijk dank aan de 192 leden welke op datum van 21/12/2019 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 15,00 euro en wanneer jullie tevens een nieuw
wandelboekje wensen, gelieve hiervoor 1 euro extra te willen storten aub.
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 2020.

Patrick
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Busuitstappen 2020 : een overzicht

Eerst en vooral wil ik jullie meedelen dat we vanaf 2020 met een andere
busmaatschappij zullen reizen namelijk Bus4You (zie foto). De
busuitstappen voor dit jaar zijn de volgende :
Op zondag 9 februari trekken we er voor
onze eerste keer op uit met de bus en al
direct naar het zeetje. Vanuit Westende
zullen we die dag deelnemen aan de
Strandjutterstocht een organisatie van de
Spoetnikstappers. Er wordt gewandeld door
de duinengordel en je geniet van de zilte
zeelucht en de vele vergezichten.
De volgende busuitstap zal doorgaan op
zondag 5 april. We bezoeken dan de SintEngelbertustocht van Sporton in Deurne
(Diest). Een bosrijke wandeling brengt ons
hier over de Rode Berg, Houterenberg en
door het natuurreservaat van Gerhagen.
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Onze derde busuitstap gaat richting
Lichtaart op zondag 31 mei. De
Pompoenstappers zullen er dan hun
Pompoenstapperswandeling
organiseren. We gaan door de bossen
van Lichtaart en Kasterlee en
wandelen door Koningsbossen,
Provinciaal domein Hoge Mouw,
Rulheide, Zandschel en afhankelijk van de gekozen afstand Hoge
Rielen, Witte Bergen en Weigerbergen.
Op zondag 9 augustus reizen we
naar Eksel waar de Bosdravers hun
Zomertocht doorgaat. We
wandelen door het duingebied en
langs de Begijnenvijvers van
Hechtel-Eksel.

 0nze laatste busuitstap van 2020
brengt ons richting
Welkenraedt op zondag 11
oktober. Hier organiseren de
Pomona Trotters hun Marche
d‘Automne. Hier bewandelt men
het heuvelachtig parcours van
het land van Herve en de poort
van de Ardennen.
Paul
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Wandelweekend 2020
In 2020 zullen we terug een
wandelweekend organiseren. Dit zal
doorgaan op zaterdag 2 en zondag 3
mei.
De zaterdag trekken we naar Kanne.
We zullen er dan deelnemen aan de
Lentetocht een organisatie van
Wandelclub Hazewind.
Men belooft ons een natuurwandeling met veel afwisseling langs een licht
heuvelachtig parcours met mooie vergezichten.
Op zondag gaat het dan richting Opoeteren waar we deelnemen aan de
Meitocht een organisatie van Rust Roest Maaseik.
Hier zou het een wandeltocht over voornamelijk bosrijke wegen zijn.
Overnachten doen we in het Van der Valk hotel in Maastricht. Dit hotel
bevindt zich op ongeveer 3 km van het centrum. Het hotel beschikt over 189
luxueuze hotelkamers en suites. Alle kamers zijn onlangs compleet
gerenoveerd en van alle gemakken voorzien. Dit zorgt voor een goede
nachtrust en een goed begin van de dag.
De deelnameprijs is vastgelegd op € 170,00
per persoon op basis van
half pension in een dubbelkamer. De toeslag voor een single kamer bedraagt
€ 60,00. Deze prijs omvat het avondmaal in buffetvorm (met aperitief en
dranken, huiswijn, tapbier, frisdrank, ……., inbegrepen gedurende 2u30
tijdens de maaltijd), de overnachting, het ontbijtbuffet, de verzekering, de
verblijfstaksen en de inschrijvingen voor de twee wandelingen. Bij inschrijving
van minder dan 35 deelnemers zal er een meerprijs zijn per persoon.
De inschrijving gebeurt via overschrijving van een voorschot van € 85,00 of €
145,00 bij single kamer op rekening BE10 0011 1523 8504 en is ten laatste
te betalen op 19 januari 2020. Bij betaling de keuze van enkel of dubbelkamer
vermelden. Het saldo (€ 85,00) dient, op hetzelfde rekeningnummer te
worden betaald uiterlijk op 29 maart 2020.

De opstapplaats is aan de Hernekouter.
Paul
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Mee met de bus?

Wanneer?
Naar?
Organisator :
Wandeltocht :
Startplaats :
Afstanden :

Zondag 9 februari
Westende
Spoetnikstappers
Strandjutterstocht
Calidris
Strandlaan 1
8434 Westende
5 – 7 – 9 – 13 – 14 – 16 - 22

Opstapplaats : Herne, Hernekouter : 07.30 u.
Prijskaartje :
€ 10.00 per persoon, reservering ten laatste op
26 januari 2020 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.
Het aantal plaatsen is beperkt tot 60 wat inhoud
dat de eerste betalingen voorrang hebben.
BELANGRIJK :
 vermeld op de overschrijving of op de bon de
bestemming (Westende).
Wandeling :

Je wandelt door de duinengordel en geniet van
de zilte zeelucht en de vele vergezichten.

Paul
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Kriek en Mattentochten - zondag 8 maart 2020
In de éérste editie van ons clubblad " 't Trotterke" verschijnt ieder jaar
opnieuw een aankondiging met de vraag naar "medewerkers" voor onze
eigen "Kriek en Mattentochten".En dat is dit jaar niet anders...
Onze eerste organisatie van het nieuwe jaar, op zondag 8 maart 2020,
start traditiegetrouw in sporthal De Hernekouter, Hernekouter 1 in 1540
Herne.
De korte afstanden, 4 - 6 en 10 km blijven in Herne, maar hebben
allemaal een rustpost in het Parochiaal Centrum in de Lindestraat.
De andere afstanden, 15 - 22 en 32 Km stappen richting de GO! School
in Kokejane. De 15 Km keert terug naar de startzaal.
De 32 Km maakt een lus door het bos van Strihoux.
De 22 en de 32 Km maken een lus door het Park van Ter Rijst.
Samen keren ze, via het Parochiaal Centrum terug naar de startzaal.
Om alle wandelaars tijdens of na hun tocht van de nodige spijzen en
dranken te voorzien, rekenen wij zoals steeds op "medewerkers" ,
op onze leden, jullie dus...

! ! !

OPROEP

! ! !

Diegenen die al eens meegewerkt hebben, die weten wat te doen:
Onmiddellijk de telefoon nemen (zeker niet uitstellen) en bellen of
zich aan de computer zetten en mailen naar één van de nummers /
adressen achteraan in dit 't Trotterke. Bedankt voor de vorige keren dat
je meewerkte, maar ook al een ferme merçi voor uw kandidaatstelling.

! ! !

2 de O P R O E P

! ! !

(Opgelet! Dit mag alleen gelezen worden door leden die nog
NOOIT hebben meegewerkt aan één van onze eigen organisaties)
Welk beroep je doet of gedaan hebt, dat doet er niet toe. Bij ons zal je
worden omgeschoold tot een polyvalent medewerker.
Het enige wat jij moet doen, is bellen of mailen naar onze
parkoersbouwer van dienst (ook voor vragen allerhande):
Willy JEURIS - 02 / 396.05.25 - 0474 43.05.95 - willy.jeuris@gmail.com
OF naar één van de andere bestuursleden, waarvan de gegevens zijn
terug te vinden achteraan in dit Trotterke. Alvast bedankt,
Alvast Bedankt,

Willy J.

47

48

Mee met de bus?
Wanneer?
Naar?
Organisator :
Wandeltocht :
Startplaats :
Afstanden :
Opstapplaatsen :

Prijskaartje :

Wandeling :

Zondag 5 april
Deurne (Diest)
Sporton
Sint-Engelbertustocht
S.O.K.
Hasseltsebaan 43
3290 Deurne
5 – 7 – 13 – 20 – 25 – 32 - 43
Herne, Hernekouter
Kesterbrugge : 07:45
Ternat (hoek Assesteenweg/Statiestraat) :
08:00
€ 10.00 per persoon, reservering ten laatste
op 22 maart 2020 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.
Het aantal plaatsen is beperkt tot 60 wat
inhoud dat de eerste betalingen voorrang
hebben.
BELANGRIJK :
 vermeld op de overschrijving of op de bon
de bestemming (Deurne) en de
opstapplaats.
Bosrijke wandeling over Rode Berg,
Houterenberg en door het natuurreservaat
van Gerhagen.
Paul
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Voor je agenda:

Meteen
Meteen
19/01/2020
26/01/2020
09/02/2020
15/02/2020
06/03/2020
07/03/2020
08/03/2020
09/03/2020
22/03/2020
05/04/2020

Je aanmelden als medewerker voor de
KRIEK & MATTENTOCHTEN
Lidgeld 2020 betalen (indien nog niet gebeurd!)
Inschrijving + Voorschot Wandelweekend
Inschrijving + Betaling busuitstap Westende
Busuitstap Westende
Inleveren strookje bevraging buitenlandse reis
Bewegwijzeren parcours Kriek & Mattentochten
Klaarzetten zalen Kriek & Mattentochten
KRIEK & MATTENTOCHTEN
Weghalen bewegwijzering parcours Kriek & Mattentochten
Inschrijving + Betaling busuitstap Deurne (Diest)
Busuitstap Deurne (Diest)

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

Patrick
Bea
Jean-Marie
Marielou
Raymond
Etienne

Volgende bestuursvergadering: 17 januari 2020
Bank: BE10 0011 1523 8504 (BIC GEBABEBB) – ‘De Marktrotters Herne’
BTW-nummer BE 0876 086 083 –
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel.
GSM ‘De Marktrotters Herne’: 0484/96.49.50
Website: www.marktrotters.be
Volgend clubblad: april 2020
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