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Woord van de Voorzitter,
Goedemorgen
Beste
Wandelaars Marktrotters,

Vrienden,

Indien het bestuur positief had
geantwoord op mijn vraag, dan hadden
jullie deze tekst hier, nu, niet gelezen!
Want zeg nu zelf, is 1 april geen mooie
datum om als voorzitter van een
vereniging deze taak op te nemen? Neen
dus!
Het begon al in september, oktober
2017, toen verschillende mensen van het
bestuur me hints gaven en linken legden
naar het voorzitterschap.
Op het clubfeest in november werd me
de vraag meerdere malen gesteld.
En dan, op het einde van de vergadering van december 2017.
Ons aller Bea, onze PenningMeester, vraagt, in naam van het bestuur, of
ik de functie van voorzitter wil opnemen?
Oef! Het komt toch nog zwaar aan. Waarom ik?
Ik ben toch diegene die er het laatst is bijgekomen in 't bestuur?
Ja, ja, Willy, maar jij bent toch al zo in de weer voor de club.
Goed, geef me de tijd. Ik zal er over nadenken.
Nog geen uur later is Christiane ook al op de hoogte en de beslissing laat
dan ook geen weken op zich wachten.
Ok, ik wil het wel doen, maar dan nog even wachten, zal ik op de
vergadering van januari 2018 vragen. Wachten tot eind maart en
beginnen op 1 april! (in 2018 op Pasen)
Maar elf medebestuurders laten zwijgen van begin januari tot...
dat valt niet mee, en dat hebben wij aan den lijve mogen ondervinden op
de Regionale Nieuwjaarsreceptie van Wandelsport Vlaanderen.
Marie-Lou en Willy kunnen er van meespreken.
Op de vergadering van 2 februari wordt de vraag gesteld om het
"stilzwijgen" te doorbreken en de ambtstermijn onmiddellijk te laten
ingaan. (2 februari, jeweetwel)
Mijn toestemming wordt met een bevrijdend applaus bedankt.
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Nog geen etmaal later staat er een "nieuwe item" op de frontpagina van
onze website.
En de medereizigers op de busuitstap naar Geel hebben het via de
luidsprekers vernomen.
De steun van alle bestuursleden heb ik ondertussen mogen ontvangen,
waarvoor Dank!
Ik hoop dat ik ook op JULLIE steun mag rekenen?
Want, SAMEN zijn we,...

MARKTROTTERS,

Uw Voorzitter,
gewoonweg Willy
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De 12de man
Waar het hart van vol is loopt de mond van over … !
Wandelsport en de Wandelclub, een ontspanningsknuppel of een hobbyknuffel.
Pffff wat een letterspeling ! Het houdt een bestuur van een vereniging alvast aan
de praat en aan de wandel … !
Volgende mensen verdienen dan zeker en vast ook een woord van lof voor hun
gedrevenheid, vastberadenheid en alomtegenwoordigheid. Daarom ook deze ode
aan de huidige bestuursploeg :
Vrijdag 2 februari 2018 : Bestuursvergadering en eindelijk … witte rook. Jaja, na
een jaar zonder heeft onze wandelvereniging een nieuwe voorzitter in de persoon
van Willy Jeuris die voortaan deze taak op zich zal nemen. Een zucht van
opluchting bij velen na enkele verzoeken en gesprekken van dames en heren al
dan niet onder vier ogen. Daarnaast zal hij dit jaar ook nog zijn intrede doen als
organisator van een verkenningsronde, tochtverantwoordelijke van de
Eindejaarstochten en is hij ook onze lijsttrekker bij het ronselen van nieuwe leden,
hierbij geduwd of liever gesteund door alle andere bestuurders.
Patrick, als secretaris de draaiende motor van de vereniging, die ons op tijd en
stond informeert omtrent het goed functioneren van een wandelvereniging. Hij
staat tevens in voor de catering en materiële aanvoer. Een tijdige aanvulling
hiervan staat dan ook steeds met stip in zijn agenda. Met zijn inmiddels jarenlange
ervaring als BVV (vrije vertaling : Bekende Voedings Verzekeraar) wordt deze rol
in Marktrotters-taal omgezet naar : BeVoorradingsVerantwoordelijke.
Bea die meer dan ooit het jongleren met cijfers en boekhoudkundige raadsels met
enkele vingerknippen … onder de knie krijgt. Zij prepareert ook met verve alle
benodigdheden voor het aankleden van elke startlocatie bij de eigen organisaties.
Raymond die als geen ander surft op de soms woelige baren van menige website
en als techneut zo goed als mogelijk de scanning en elektronische inschrijving op
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punt stelt. Hij vult op tijd en stond en met bravoure onze buroticamaterialen aan en is, periodiek, een echt ’t Trotterke (… doordenkertje)
in hart en nieren.

Benny & Maggi, inmiddels een stevig en goed ingeburgerd koppel in het bestuur
met een duidelijke visie op de toekomst. Zowat onmiddellijk inzetbaar als
tochtverantwoordelijken. Meteen gaan snuffelen in … 2019 en 2020 houdt hen
volop bezig en aan de klap. Bij gelegenheid een act, een quiz of iets gezelligs uit
hun mouw schudden behoort evenzeer tot hun geslaagd repertoire.
Etienne die met pracht en praal de ET2017, gekruid met heel vol lof uit diverse
hoeken, vuurdoop heeft doorstaan. Alhoewel hij het niet onmiddellijk gezegd wil
hebben zegt het bestuur dat dit voor herhaling zeker vatbaar is … . Wordt
vervolgd. Ook in creatieve activiteit (te lezen in ’t Trotterke) is hij een bezige bij
wat evenzeer geldt voor andere bestuursleden.
Marielou die als geen ander onze winkelketen laat draaien. Marielou’s kledingslijn
wordt dan ook ten zeerste aanbevolen bij potentiële klanten. Met chef patissier
Willy De Slagmeulder worden wij dan verwend op culinair vlak. Vanuit zijn
succesrijke beroepscarrière kent hij geen gelijke. Ten gepaste tijde laat hij ons
genieten van zijn nog lang niet vergane bakkerskunsten. “Njam Njam” en
“dagelijkse kost” zijn daar tegenover … klein bier ! Het (af)stempelen voeren zij
sinds lang met heel veel dash uit.
Paul & Tresia die zich steeds meer en meer verdiepen in onze binnen- &
buitenlandse uitstappen. Contacten leggen en alternatieven opbouwen behoort tot
hun takenpakket. Wanneer de nood het hoogst is springen zij ook in de bres als
RustPostVerantwoordelijken.

Ik ben er wellicht ook zeker van dat links of rechts enige taak/opdracht is
vergeten en ik derhalve te kort schiet in mijn beoordelingen. Mijn excuses
hiervoor naar die mensen toe … !
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Vergeten we tenslotte ook niet alle bereidwillige medewerkers en actieve
leden die onze organisaties, van welke aard dan ook, in stand houden en
onze clubkleuren alom vertegenwoordigen. Van harte merciekes hiervoor !

En hij zag dat het allemaal goed was … .
De 12de man
Raadseltje : wie is en wat doet de 12de man ?
Oplossing : hij supportert voor … het elftal !

DRINGEND GEZOCHT!
Bereidwillige medewerkers voor de URBANUSTOCHTEN.
Vele handen maken licht werk. Dus zijn we op zoek naar meer
handen. Enkele trouwe medewerkers hebben om
gezondheidsredenen moeten afhaken of hun takenpakket wat
afgebouwd. Daarom zou het fijn zijn als we enkele nieuwe
medewerkers zouden mogen verwelkomen.
Voorbeelden van taken die men kan opnemen:
Op vrijdag: bewegwijzeren van het parcours, aanbrengen
‘WANDELTOCHT’-pijlen, …
Op zaterdag: klaarzetten van de zalen.
Op zondag: tappen en bedienen van dranken, afruimen en
schoonmaken van tafels, afwas glazen, keukenwerk: broodjes
klaarmaken, afwas koffiekopjes en bestek,…, kassa, opruimen
en schoonmaken van de zalen, …
Op maandag: weghalen bewegwijzering parcours
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Naar Geel
‘Hij is rijp voor Geel’. Een uitdrukking die je ook hier bij ons wel eens
hoorde gebruiken en waarmee men bedoelde dat men dacht dat ‘hij’ niet
goed bij zinnen was. Dat ‘hij’ gek was.
Geel heeft een eeuwenlange traditie van gezinsopvang voor
psychiatrische patiënten. Het is een uniek project waarbij psychiatrische
therapie en gezinsopvang samenwerken om de patiënt een gevoel van
veiligheid en geborgenheid te geven.
Het ontstaan hiervan gaat terug naar de eeuwenoude legende van de
heilige Dimpna. Zij was een Ierse koningsdochter, maar haar vader had
een nogal ongezonde belangstelling voor zijn dochter. Daarom vluchtte
zij in het jaar 600 naar het vasteland en kwam terecht in Geel (gehucht
Zammel). De wreedaardige koning kwam zijn dochter echter op het
spoor en hij kwam zelf naar Geel om haar te onthoofden.
Vanaf de twaalfde eeuw kwamen bedevaarders naar Geel om hulp van de
Heilige Dimpna in te roepen voor allerlei kwalen, maar vooral tegen
zwakzinnigheid.(Men ging er van uit dat een koning die zijn eigen
dochter vermoordde waanzinnig was.)
Psychiatrisch zieken werden naar Geel gebracht om er negen dagen
boete te doen om zo genezing af te smeken. Sommigen keerden na hun
boeteperiode niet naar huis terug, maar bleven in Geel en werden
opgevangen in gastvrije gezinnen. Dat was de oorsprong van de
gezinsverpleging.
Maar… dat was natuurlijk niet de reden van ons bezoek aan de stad Geel
op zondag 18 februari. Als wandelaars waren we meer geïnteresseerd in
de Wintertocht van Wandelclub Bavostappers Zittaart. Om praktische
redenen hadden de organisatoren ons gevraagd te starten in de post
Meerhout. Bij koffie en koffiekoek werd een analyse gemaakt van de
tochtafstanden en een keuze gemaakt. Na een klein halfuurtje was in de
startzaal geen Marktrotter meer te bekennen. Zoals bij iedere
wandeltocht proberen de parcoursbouwers de wandelaar te laten
kennismaken met enkele typische plekjes. Natuurlijk kon hier een stukje
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wandelen langs de oevers van de Nete niet ontbreken. Op deze rivier
vinden we een oude watermolen die nu tot bezoekerscentrum ‘Grote
Netewoud’ is ingericht. Dit centrum ligt zowat in het midden van een
reeks natuurgebieden langs de Grote Nete en haar zijrivieren.
We lopen door een prachtig natuurgebied, met heidestruiken, afgewisseld
met bossen van loof- en naaldbomen. De mist vriest aan en de
grassprieten zijn bedekt met een prachtig wit laagje ijskristallen.
Dat we in de Kempen zijn, wordt bevestigd door een paar zandduinen
die we onder de voeten geschoven krijgen. Ze worden afgewisseld met
talrijke vennetjes, omgeven door heidebegroeiing. Op de
Capucienenberg vinden we nog de pioniersvegetatie. Volgens een
infobord treffen we hier ’s zomers een diertje aan dat slechts op twee
plaatsen in Vlaanderen voorkomt: de harkwesp. Dit insect heeft stekels
op de voorpoten om een gangetje in het zand te kunnen graven en op
het einde haar nest te maken waarin ze één eitje legt. Helaas is het koude
weer niet meteen gunstig om zo een diertje te kunnen spotten.
Verderop komen we langs de ‘Heidehoeve’: de hoeve gelegen aan de
heide. Vroeger konden landbouwers hun schapen laten grazen op de
heide en er ook strooisel voor in de stallen verzamelen.
Een ludieke tekst in het plaatselijke dialect kunnen we de lezer niet
onthouden, vinden we. Daar gaan we:
Ge hee kiekes die aare mutte legge en ge hee kiekes veu in de kastrol.
Vrugger as’t kermis was, dan stoke ze e kieke in de sop en dan dreve der vetoege op
de sop een klak groewet. Noadatum win de kieke vaniejen gebreuzelt en mieke ze der
videekes van. Ok e gebroawe kieke mee appelspijs is fiejestelek ete. En e kieke mee
wa kurrie of mee saloat of mee rijs, da deuig ok altij. Kieke es allezeleve goe d’ete
gewejest. Geft mij mar een buist. En geft mij ma twieje bille. Geft mij dan ok ma
twieje buiste.
Bea & Raymond
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Kriek-en Mattentochten 2018
De laatste week voor de Kriek-en Mattentochten begon de adrenaline al
stilletjes te stijgen. Je voelde als het ware de druk toenemen. Hier en daar
nog een laatste check-up , verbetering of bijsturing waar nodig opdat
voor ons , als tochtverantwoordelijken, onze eerste tocht toch een succes
zou mogen worden.
Zes wandelclubs waren aangekondigd om met de bus naar het mooie
Groene Kwadrant van Herne af te zakken.
Op vrijdag om 8u kwamen de uitpijlers samen aan de opslagplaats. Elke
ploeg werd voorzien van een mapje met de nodige documentatie en
vergunningen. Daarna kon ieder het nodige materiaal opladen om zich
van daaruit naar het uit te pijlen parcours te begeven.
De oproep tijdens de laatste busreis om op zaterdagmiddag een handje
komen toe te steken voor het klaarzetten van de startzaal en rustposten ,
viel niet in dovemansoren.
Op zondag waren we vroeg aanwezig in de startzaal waar ook de eerste
wandelaars al vertrekkensklaar stonden. Geleidelijk kwamen de eerste
medewerkers aan. Vier mensen lieten zich verontschuldigen wegens
ziekte . Iedereen zette zich spontaan aan het werk. Een gezellige
bedrijvigheid kwam op gang en dit allemaal om het wandelevenement
voor de wandelaar zo aangenaam mogelijk te maken.
De weersvoorspellingen waren niet zo goed. We zagen de “bui” al
hangen! De inschrijvingen kwamen door het slechte weer ’s morgens
maar moeizaam op gang. De opkomst zou merkelijk minder zijn dan het
voorgaande jaar.
Geleidelijk aan begon het tij toch een beetje te keren. Tegen de tijd dat
de eerste bussen toekwamen, kwam het zonnetje reeds piepen door de
grijze wolken.
Benny verwelkomde de aangekondigde wandelclubs.
De gratis appels en deelnamekaart voor de Cesar-biertrofee werden
uitgedeeld. De wandelaars genoten van een flinke wandeling in het
mooie Pajottenland. Broodjes en worsten gingen vlot over de toonbank.
Taartjes werden gesmaakt. De (streek)bieren vloeiden rijkelijk door de
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dorstige kelen. Er heerste een gezellige drukte. Als dank werden de
bezoekende wandelclubs beloont met een attentie.
Uiteindelijk konden we afsluiten met 1498 inschrijvingen.
Daarna stond ons nog een hele opruimklus te wachten.
Na deze toch wel lange dag gingen we vermoeid maar toch tevreden
voldaan naar huis .
De maandag was het terug de beurt aan de afpijlers.
Alle materiaal werd verzameld, nagekeken, geteld en zal reeds worden
klaargezet voor de volgende wandeling.
Het gezegde: “Vele handen maken licht werk.” was hier wel van
toepassing. Wij danken al de medewerkers van harte want zonder jullie
inzet zou zo’n grote organisatie niet mogelijk geweest zijn.
En nu op naar de Urbanustochten !
Benny en Maggi

Zondag 15 juli 2018
Startzaal: Willem Tell, Hernestraat, Tollembeek
Rustposten:
Basisschool Sint-Catharinacollege, Bergstraat,
Galmaarden
Parochiaal Centrum, Beverstraat, Viane
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Groepswandeling zaterdag 26 mei 2018
Het is weer zover! We gaan jullie verwennen met een mooie
groepswandeling,
Dit evenement gaat door op zaterdag 26 mei 2018 om 14u30 .
We vertrekken aan te standbeeld van Urbanus te Tollembeek, om
enkele nieuw opengestelde stukken van het wandelpad langsheen “De
Mark” te ontdekken.
Er zijn 2 afstanden voorzien, nl: 5,3 km en 9 km.
Na de wandeling wordt iedereen verwacht in het Parochiaal Centrum
(gelegen in het Gemeentelijk Sportcomplex naast het Chirolokaal) te
Tollembeek, waar je bij een gezellige babbel, een drankje en een hapje zal
worden aangeboden.
Naar goede gewoonte zijn we weer bezig met de
voorbereiding van de alom gevreesde quiz “Kwistetnie” .
Geen paniek, er zullen dit keer meerkeuze vragen tussen
zitten. Zo kan je er eens met je klak naar gooien.
Voorzie jullie van schrijfgerief !
Hier volgt een voorsmaakje van vragen waar ook wij het
antwoord schuldig blijven.
Als een woord verkeerd gespeld stond in het
woordenboek, zouden we het dan ooit weten?
Welke sadist kwam op het idee om een “s” in het woord
“lispelen” te steken?
Waarom worden uilen gezien als zeer wijs en hun jongen , de
uilskuikens, juist niet ?
Als vegetariërs zo van dieren houden, waarom eten ze dan al
hun eten op ?
-

Waarom loopt je neus, terwijl je voeten ruiken?
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-

Als je een smurf wurgt, welke kleur krijgt hij dan?

-

Waarom wordt fonetisch niet gespeld zoals je het zegt ?

Hoe heten die harde plastiek stukjes aan het eind van je
veters ?
Als je geen straf krijgt om iets wat je niet gedaan hebt,
waarom krijg je dan wel straf als je je huiswerk niet gedaan hebt?
Als je probeert te falen en je slaagt, wat van de twee heb je
dan gedaan?
Interesse ? We verwachten uw inschrijving graag voor 12 mei 2018,
met vermelding van je naam, voornaam en gekozen afstand bij
voorkeur via email aan : maggidewolf@telenet.be , sms , telefoon of
tamtam op GSM: 0472229983.
Zorg dat je er bij bent !
Belangrijk: Deze wandeling is 20 punten waard. Wandelboekje
meebrengen!
Breng goed humeur, stapschoenen en de zon mee !
Benny en Maggi
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Mee met de bus?
Wanneer?

Zaterdag 23 juni

Naar?
Organisator :
Wandeltocht :
Startplaats :

Koksijde
Wandelclub Nieuwpoort
Paardenvisserstocht
Kerkepanne
Strandlaan 128 Koksijde
5– 7 – 14 – 22 – 30
Denderwindeke (kerk) : 07.15 u.
Herne, Hernekouter : 07.30 u.
Kesterbrugge : 07.45 u.
Ternat (hoek Assesteenweg/Statiestraat) :
8.00 u.
€ 10.00 per persoon, reservering ten laatste
op 9 juni 2018 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 (Koksijde) en de
opstapplaats.
Aantal plaatsen is beperkt tot 60.
wandeling langs de duinen, de zeedijk, het
Hennecartbos en de Doornpanne.

Afstanden :
Opstapplaatsen :

Prijskaartje :

De wandeling :

Paul
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Wandelweekend 2018
In het clubblad van januari werd het wandelweekend
van 1 en 2 september voorgesteld. 33 Marktrotters
hebben zich ingeschreven voor deze 2-daagse naar
Zeeland en betaalden hun voorschot.
Voor de leden welke een dubbelkamer hebben
geboekt willen we vragen om het saldo van € 65 te
storten op rekeningnummer BE10 0011 1523 8504 van De Marktrotters
Herne uiterlijk tegen 10.05.2018, voor zij die een single kamer gebruiken
wordt dit € 65 + toeslag € 65 = € 130.
Zoals reeds vermeld werd zullen we logeren in het Van der Valk Hotel in
Goes.
Dit hotel ligt in het groene hart van Zeeland.
Het hotel heeft een à la carte restaurant, een brasserie, een groot
zonneterras en een gezellige bar.
De kamers zijn voorzien van een ruim balkon, flatscreen-televisie,
telefoon, koelkastje, kluisje en een eigen badkamer met luxe
inloopdouche.
In het clubblad van juli zal de nodige uitleg verschaft worden over de 2
organisaties die we zullen aandoen.
Paul
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Voor je agenda:

Je aanmelden als medewerker voor de
URBANUSTOCHTEN
Betaling saldo voor Wandelweekend
Inschrijven voor groepswandeling
Groepswandeling in Tollembeek
Inschrijven voor busuitstap naar Koksijde
Busuitstap naar Koksijde
Bewegwijzeren parcours UT
Klaarzetten zalen UT
URBANUSTOCHTEN
Weghalen bewegwijzering UT

Meteen
10/05/2018
12/05/2018
26/05/2018
09/06/2018
23/06/2018
13/07/2018
14/07/2018
15/07/2018
16/07/2018

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

Volgend clubblad: juli 2018
Volgende bestuursvergadering: 4 mei 2018 (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
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