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Voorwoord
Na een paar turbulente jaren is “Tocht geannuleerd” zo goed als verdwenen uit
de wandelkalender.
Gunstige Coronacijfers zorgden ervoor dat code “GEEL” werd afgekondigd
waardoor wij terug wat vrijer kunnen ademen.
Vrijer ademen is echter maar relatief en hopelijk niet van korte duur..
“De wereld is om zeep, er gebeuren rare dingen rondom mij”, dit zijn de
woorden van Urbanus lang geleden doch deze zijn heden meer dan ooit
toepasselijk.
Vooral de energieprijzen zorgen ervoor dat het vrijer ademen door blazen,
zuchten en (ver)slikken is vervangen. Ons winkelkarretje wordt meer en meer
vervangen door een winkelmandje en toch wordt de eindafrekening steeds
zwaarder. Waar gaat dit eindigen?
Ook ons dagelijks brood wordt fors duurder, men vreest voor een tekort aan
bloem daar waar diezelfde bloem nu ook op de inzamellijst voor de
vluchtelingen uit Oekraïne staat, de wereld op zijn kop.
Zelfs de prijs van het karton is op korte tijd met 25 % gestegen. Een lege doos
is dus meer waard dan je denkt of dacht….............
Het was mijn gewoonte, bij aankoop van een min of meer waardevol toestel,
de kartonnen verpakking naar de zolderruimte te verwijzen. De voorbije winter
werd ik er meermaals op gewezen dat deze schatkamer haar limieten had
bereikt. Gezien je vroeg of laat, of je wil of niet, moet ingaan op deze
opmerkingen werd deze verzameling stopgezet en verdween een waardevolle
belegging in de kringloop. Het wordt, rekening houdend met de prijzenoorlog,
onmogelijk nog een dergelijke verzameling aan te leggen. Dus bezint eer ge
begint iets weg te doen!
“1-2-3 Rikke Tikke Tik, wie benne-k-ik” waren ook de woorden van Urbanus
en zie na weken van “spanning” is nu ook dit geheim opgelost, de miss of beter
de poes is gekend alsook het zingend konijn is uit de hoed gekomen. Men zou
er zowaar het echte “werk” bij vergeten, een ware oorlog waar echte soldaten
en burgers sneuvelen is zomaar aan de gang, wie had ooit gedacht dat dit ons
nog zou veront(russen) ?
Er is een nieuw bizar raadsel welke ons tracht weg te duwen van deze
mensonterende toestanden, nl: “zijn er meer deuren of wielen?” , kan het nog
gekker ?
Pieker er niet over maar geniet zoveel mogelijk van de gele kleur, van de lente,
van de paashaas, van het edelhert, van de molshopen in de tuin van je buur
maar vooral van je wandelschoenen doch wees voorzichtig, net zoals de egeltjes
het plegen te doen.
Etienne
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Herenigingstocht D en zijn verloop.
Speelde de songtekst van Jan De Wilde (daar is de lente, daar is de zon)
een grote rol, was het het feit dat er 2 afstanden voorzien werden, was het
de streek waarin we zouden wandelen, was het puur toeval en vond
menigéén een gaatje in zijn drukke en overvolle kalender, of was het de
bedoeling om terug contact te hebben met clubleden, we weten het niet
en 't is ook niet belangrijk. Feit is zeker dat op 12 maart niet minder dan
44 mensen, waaronder 4 niet-leden, met veel goesting afzakten naar
Galmaarden om er deel te nemen aan onze herenigingstocht D.
Daar het hier grotendeels ging over een knooppuntenwandeling, hadden
een aantal mensen gevraagd om de 6 km (ook gekend als de
Watermolenwandelig van het Wandelnetwerk Pajottenland) op eigen
tempo te mogen afhaspelen. Geen probleem, zij werden voorzien van de
nodige info en konden aan de slag.
De overigen bleven dan weer samen en hadden na 3,3 km (knooppunt
622) al gevoeld of ze de " juiste benen " hadden om ofwel verder het
parcours van de 6 km af te werken ofwel eerst nog een lus te maken van
3,4 km om zo aan een totale afstand van 9,4 km te komen.
Deze lus die zich uitstrekte tot de flanken van de gekende "Congoberg"
had enkele korte doch nijdige hellingen in petto wat echter ook wel
resulteerde tot enkele mooie panorama's, 't was enkel nodig even halt te
houden en om te kijken.
Terug aangekomen aan knooppunt 622 werd dan de route gevolgd van de
6 km, met als laatste toemaatje de nog actieve Heetveldemolen (of ook
Munckmolen genoemd), de weide en het bosje langs het riviertje De Mark
om dan uiteindelijk de startplaats aan het Baljuwhuis te bereiken.
Vooraf was afgesproken dat eventuele laving van dorstige zielen zou
mogelijk zijn in café Felix, pal in het centrum van Galmaarden. Wandelen
bij een temperatuur van 14 à 15 graden zorgde er alvast voor dat zowat
iedereen een verfrissing kon gebruiken en zodoende alle beschikbare
zitplaatsen meteen werden ingenomen.
Verschillende leden zagen elkaar voor het eerst sinds lang en hadden nood
om één en ander bij te praten.
Een gezellige babbel, bij pot en pint, werd dan ook een mooie afsluiter
van deze vierde herenigingstocht.
Patrick

5

6

Regelmatigheidscriterium
Het minimaal te behalen punten is voor het seizoen november 2021 tot
oktober 2022 vastgesteld op 200.
Hoe kunnen punten verdiend worden?
Deelname aan een busuitstap georganiseerd door de club
Deelname aan een door de club georganiseerde
groepswandeling
Deelname aan een 'Bonuswandeltocht' van een club
aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen (aangeduid met
een symbool in de vorm van een letter B in Walking in
Belgium en in de wandelagenda op de website van WSVL
Deelname aan een gewone wandeltocht van een club
aangesloten bij een erkende federatie: Wandelsport
Vlaanderen, FFBMP, Adeps, Wandersportverband
Ostbelgiën.
Buitenland: deelname aan een wandeltocht van een
erkende club van de Nederlandse (kWbn) en de
Luxemburgse (FLMP) federatie.
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Invulformulieren op papier aanvragen: mail sturen naar Jean-Marie:
paduart.jm@gmail.com
Exelformulier met automatische puntentelling: mail naar Raymond:
raymond.ict@marktrotters.be

Inleveren van de ingevulde formulieren ten laatste op 10 november
2022. Papieren versie sturen naar Jean-Marie Paduart, Imbeekstraat
63, 1540 Herne
Exelformulieren: mail naar raymond.ict@marktrotters .be of naar
paduart.jm@gmail.com
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GESLOTEN

9

10

Cadeautochten
• Op zondag 24 april 2022 kan je deelnemen aan ‘Vlaanderen
wandelt lokaal in Lennik’ bij wandelclub Lennikse Windheren. De
club belooft dat iedere afstand (6km – 12km – 18km) voor meer
dan 70% over onverharde wegen en paden bestaat. Als wandelaar
ga je dus maximaal van de landelijke rust in de gemeente Lennik
genieten.
Startlocatie: Gemeentelijke Feestzaal, Schapenstraat 36 a, 1750 Lennik
Starten tussen 07u.00 en 15u.00
Laatste aankomsttijd 17u.00
Meer info vind je op www.lenniksewindheren.com
• Bij onze burenclub De Heidetochten staan op zondag 5 juni 2022
de 30ste Heidetochten op het programma. Wandelen doe je door
het golvende Pajottenland met zijn mooie vergezichten. Het is een
echt wandelparadijs op een steenworp van Brussel. De parcours
bestaan hoofdzakelijk uit veldwegen, kerkwegels en rustige
binnenwegen.
Startlocatie: Zaal Edele Brabant, Strijlandstraat 59, 1755 Gooik
Starten tussen 06u.00 en 15u.00
Laatste aankomsttijd 18u.00
Afstanden: 5km – 10km – 15km – 20km – 25km – 30km – 40km ─
50km
Meer info is terug te vinden op www.heidetochten.be
• WRC Manke Fiel organiseert op zondag 10 juli 2022 de
‘Hopduveltochten’. Je kan er genieten van licht golvende
parcoursen met prachtige vergezichten over de Brabantse Kouters
en het Kartelobos in het Land van Asse.
Startlocatie: ‘t Kloosterhof, Kouter 2, 1730 Mollem (Asse)
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Starten tussen 07u.00 en 15u.00
Laatste aankomsttijd 18u.00
Meer info vind je op www.mankefiel.be
Afstanden: 3km - 5km – 7km - 10km – 14km – 21km – 30km
Wandelen doe je telkens gratis en je krijgt ook een gewone consumptie. Het enige wat
je daarvoor moet doen is het formulier invullen dat je verderop in het clubblad vindt. Je
persoonlijk lidnummer bij Wandelsport Vlaanderen staat achteraan op de lidkaart
onder de barcode.
De bon wordt door de organisatoren alleen aanvaard als men de (geldigelidkaart
2022 van De Marktrotters voorlegt bij scanning. Zij moeten immers kunnen
controleren of de vermelde perso(o)n(en) op de bon inderdaad lid is/leden zijn van
Wandelclub De Marktrotters Herne.
De bon is telkens alleen maar geldig voor de vermelde wandeltocht. Terugbetaling
achteraf is niet mogelijk. Geef de juiste bon af! De volledige pagina is de bon!
Sportieve groeten, Bea
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Wandelclub De Marktrotters Herne vzw
Liezebeekwijk 52, 1540 Herne

Deelnamebon
Wandeltocht
Geldig voor gratis inschrijving en een gewone consumptie op
‘Vlaanderen wandelt lokaal in Lennik’
(zondag 24 april 2022) ingericht door Wandelclub Lennikse
Windheren (4427)
Bezorg deze volledige pagina ingevuld aan de organisatie
Het inschrijvingsgeld en een gewone consumptie van volgende leden
van Wandelclub De Marktrotters Herne vzw worden door hun club
betaald.
Naam

Voornaam

Lidnummer

WSVL/
WSVL/
WSVL/
WSVL/
Deze bon is enkel geldig op voorleggen van de clublidkaart(en).
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Wandelclub De Marktrotters Herne vzw
Liezebeekwijk 52, 1540 Herne

Deelnamebon
Wandeltocht
Geldig voor gratis inschrijving en een gewone consumptie op
de ‘30e Heidetochten’
(zondag 5 juni 2022) ingericht door Wandelclub De
Heidetochten Kester-Gooik vzw (4358)
Bezorg deze volledige pagina ingevuld aan de organisatie
Het inschrijvingsgeld en een gewone consumptie van volgende leden
van Wandelclub De Marktrotters Herne vzw worden door hun club
betaald.
Naam

Voornaam

Lidnummer

WSVL/
WSVL/
WSVL/
WSVL/
Deze bon is enkel geldig op voorleggen van de clublidkaart(en).
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Wandelclub De Marktrotters Herne vzw
Liezebeekwijk 52, 1540 Herne

Deelnamebon
Wandeltocht
Geldig voor gratis inschrijving en een gewone consumptie op
de ‘Hopduveltochten’
(zondag 10 juli 2022) ingericht door WRC Manke Fiel vzw
(4046)
Bezorg deze volledige pagina ingevuld aan de organisatie
Het inschrijvingsgeld en een gewone consumptie van volgende leden
van Wandelclub De Marktrotters Herne vzw worden door hun club
betaald.
Naam

Voornaam

Lidnummer

WSVL/
WSVL/
WSVL/
WSVL/
Deze bon is enkel geldig op voorleggen van de clublidkaart(en).
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BUSUITSTAP ZONDAG 29 MEI 2022
Waar heen
: LICHTAART, deelgemeente van Kasterlee, een dorp
in de Antwerpse Kempen
Wandeling

: Pompoenstapperswandeling

Organisator
: De Pompoenstappers vzw, wandelclub van Kasterlee,
Lichtaart, Tielen (WSVL 1050)
Afstanden

: 4 – 6 – 12 – 15 – 20 – 25 – 30 – 40 – 50km

Omschrijving : 85% door de bossen van Lichtaart en Kasterlee.
Wandelen door de Koningsbossen, het Provinciaal domein Hoge Mouw,
de Rulheide, Zandschel en afhankelijk van de gekozen afstand Hoge
Rielen, Witte Bergen en Weigerbergen.
Startlocatie

: OC Lichtaart, Schoolstraat 31, 2460 Lichtaart
(Kasterlee)

Deelnameprijs : € 10,00 per persoon of spaarkaart/waardebon af te
geven aan penningmeester Bea. Opstapplaats
vermelden op storting of kaart/bon.
Deadline betaling: dinsdag 10 mei 2022
Vereist aantal deelnemers: 20
Heen – Terug: Parking Sporthal Hernekouter Herne 7u.30 – 18u.00
Bijkomende opstapplaatsen: Kesterbrugge, Kester (± 7u.40) kruispunt
Assesteenweg/Ninoofsesteenweg, Eizeringen (Lennik) (± 7u.50)
Ik hoop dat je erbij bent!
Bea
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Nieuwe uitbaters
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Statiestraat 92 a B2 1570 Tollembeek

KANTOOR CRELAN

Voor je agenda:

Als dat nog niet
gebeurd is…
Regelmatig
24/04/2022
10/05/2022
29/05/2022
05/06/2022
10/07/2022

Lidgeld voor 2022 overschrijven
Website raadplegen voor nieuwe activiteiten.
Cadeautocht ‘Vlaanderen Wandelt’ (Lennikse Windheren)
Laatste dag inschrijving en betaling voor busuitstap Lichtaart
Busuitstap naar Lichtaart
Cadeautocht ‘Heidetochten’ (Heidetochten Kester)
Cadeautocht ‘Hopduveltochten’ Mollem (Manke Fiel)
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