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Nieuwjaarsbrief
Aan het begin van het nieuwe jaar
Heb ik voor jullie mijn nieuwjaarsbrief klaar
In deze tijd vol wensen, die nu de ronde doen
Wil ik ook mijn duit in ’t zakje doen
Ik wens jullie een zee van tijd
Voor rust en ontspanning en veel gezelligheid
Wandel ergens heen
Of zonder bestemming
Wandel hier en daar,
Met de wind, die speelt door het haar
In wandelen heb je altijd zin
Alleen of samen de natuur in
hoe stiller, dan zie je des te meer
de bloemen , de dieren , geluiden in volmaakte sfeer
de vogels die fluiten
zie de kleuren buiten
soms hangen er heerlijke geuren
dat doet een mens opfleuren
loop in het bos
tussen de bomen
en in fantasie
tussen de dromen ….
Een gezond en voorspoedig 2018 !
Veel liefs,
Je wandelkapoen Maggi
1 januari 2018
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Kennismaking met een bestuurslid
Beste Collega's Marktrotters,
Beste lezer,
Mag ik zo vrij zijn om mij even voor te
stellen:
Willy JEURIS, geboren in Genk op 12
april 1952 en samenwonend met
Christiane, in Herne.
Drie jaren in het Zonhovense zuivelbedrijf
Lilac gewerkt - vervoer van melkprodukten
- en de rest van mijn beroepscarrière bij
De Post - uiteindelijk Bpost. Op rust
gesteld sedert 1 januari 2013. En
aangesloten bij De Marktrotters sedert
begin 2014.
Het voorbije jaar is er heel wat gebeurd.
Op 4 november 2016
bestuurslid
geworden
van De Marktrotters. Dan mijn
kandidatuur gesteld om de parkoersen van
de Eindejaarstochten 2018 uit te tekenen.
Niet onmiddellijk de makkelijkste taak om,
samen met Etienne en Benny, een
monument als Jean-Marie op te volgen.
Ondertussen ben ik bezig met de
opsporing van de wandelaars die géén lid
zijn van een wandelclub. Want wat
betekenen wij als club indien er geen leden
zijn. U heeft het misschien al geraden, de uiteindelijke bedoeling is om
"nieuwe leden" te werven. Zonder echter het werk van andere mensen in
diskrediet te brengen of zonder te denken dat ik
"het warm water" heb uitgevonden.
Maar onze secretaris, Patrick, heeft op een vergadering eens gezegd dat
het aantal leden al enkele jaren vermindert met 4 à 5 eenheden per jaar.
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Dus om op hetzelfde aantal te blijven zouden we jaarlijks minimum vijf
leden moeten kunnen werven...
Een hele job, waarvoor ik ons (want zo'n werk kan je niet alleen) toch
enkele jaren geef om in dit opzet te slagen...
Ik schrijf "ons", maar daar bedoel ik ook "U" mee, beste lezer,
Marktrotter!
Wij gaan dit trachten "samen" te doen. Want ik kan mij niet inbeelden
dat er in jullie brein geen ideeën zitten die wij zouden kunnen gebruiken
om onze doelstelling te halen. Dus bij deze zijn jullie van harte
uitgenodigd om alles wat met deze materie te maken heeft en opgeslagen
zit op jullie harde schijf (lees: hersenen) te communiceren.
Dan is de éérste vraag: Hoe communiceer ik dat?
Per
Post!
(beroepsmisvorming)
maar
e-mail
mag
ook
(willy.jeuris@gmail.com) of een telefoontje (0474 43 05 95) of zelfs
mondeling (ook schriftelijk) op één of andere wandeling of activiteit.

Willy JEURIS

Tweedehands te koop!
Liliane Crispeels heeft volgende clubkledij in aanbieding (vrijwel niet of
weinig gedragen)
Fleece met lange rits (XL); trainingbroek (L); trainingbroek (M);
Groene sweater (L); petje. (Alles met clubnaam)
Prijs: o.t.k. Tel. 054/58 93 84
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Belevenissen in Beringen
Zondag 22 oktober 2017, busje komt zo, en wij(len) weg naar Beringen
voor onze laatste busuitstap van ’t jaar.
Tresia en Paul verwelkomden iedereen en verschaften in de bus de
vereiste uitleg om er een gezellige boel van te maken in en rond deze stad
gelegen in West-Limburg. Als industriestad zeer belangrijk, met een rijk
verleden aan het zwarte goud ook steenkool genoemd.
Bij het aanzetten van mijn 16 km, vanuit het spectrumcollege - campus
Beringen, was dit al zeer snel duidelijk wanneer de be-Mine site (heden
ten dage o.a. omgetoverd tot museum en winkelcentrum) opgezocht
werd met een duidelijke nadruk op restanten van de mijnterrils, deels
omgevormd tot mountainparkoersen en allerlei attributen die de
fossemannen aanwenden om van diep onder de grond het zwarte goud
op te delven. Hard labeur als het U mij vraagt. In 1989 werd de
steenkoolmijn gesloten en fungeert heden ten dage alléén nog als
herinneringsplaats aan een rijk gevuld verleden. Daarom was deze
uitloop naar deze plek best leerrijk en vooral gericht op een serieuze
brok nostalgische geschiedenis. Een paar kilometer verder mocht ik na
wat gekronkel van links naar rechts en van achter naar voren, een eerste
maal uitblazen in het plaatselijk scholencomplex. Nadien diende ik mij
voor een 2de rustpauze een weg te banen … naar en door de startlocatie.
Opnieuw een passage langs de vele standhouders en sponsors die deze
‘Limburg Wandelt’ als Limburgse provinciale wandeldag mee
ondersteunden en kleur gaven.
Gezien mijn opgedane kennis bij de eerste doortocht kon ik hier al vrij
snel doorwandelen ondanks de vele wandelaars die ik bijwijlen zigzaggend diende te omzeilen.
Geen nood evenwel, na wat gewriemel en een passage onder de boog
van “Het Belang van Limburg” kon ik mijn wandelparkoers verder
zetten om aldus een 3de lus aan te vatten.
Thans was het steven gericht op het Hof Ter … Schaarbeek alwaar een
zeer ruime rustpost mij opwachtte. Hier nam ik vooral voor mijn eigen
welzijn de nodige rust en tijd om van het aanbod aan spijs en drank de
innerlijke mens te versterken.
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Op de terugweg naar de aankomst diende ik nog de vallei van de zwarte
beek, vooral gevuld met veel vuil … bruin water, te overbruggen aleer
moe maar voldaan de finish te bereiken.
Als variant op enig blond of donker gerstenat was er een “specialeken”
gebrouwen onder de naam “Remise”. Deze kon derhalve gedegusteerd
worden als een lekkere “surprise”. Santé !
Nog van horen zeggen & zien :
- De aangeboden receptie was geslaagd en Paul en Tresia waren
onze proevers van dienst op het uitgenodigde vroege (10 u)
aanvangsuur. Ook de gratis aangeboden consumptiebon voor alle
deelnemers viel zeker in de smaak ;
- Organisator Wandelend Paal telt in zijn 45ste levensjaar, liefst 700
leden en legt op jaarbasis, volgens hun eigen zegen, niet minder
dan … 24 (!) busreizen in. Amaaai ! ;
- Onze leden waren best tevreden over het algemene aanbod en
Marktrotters die opteerden voor de 12, 16 of 22 km waren
aangenaam verrast door de diversiteit op de aangeboden
wandelparkoersen ;
- De start- en consumptiezaal viel misschien toch wel een ietsie
bitsie (te) klein uit voor de opvang van de 3.522 deelnemers waarbij
53 Marktrotters ;
- Er waren niet minder dan 16 bussen present die clubdelegaties van
over het ganse land naar Beringen brachten ;
Oh ja ook nog een woordje van dank aan de weergoden. Tijdens de
heen- en terugreis met de bus vielen er voldoende regendruppels om er
een nat pak aan over te houden. Wonder boven wonder bleven in
Beringen en omgeving de hemelsluizen potdicht om aldus de wandelaar
maximaal en vooral in droge omstandigheden volop van deze mooie en
geslaagde uitstap te laten genieten.
Tot bij een volgende gelegenheid ergens in de loop van ‘t jaar,
Jean-Marie
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Op 4 november verkenden de bestuursleden de nieuwe trage
wegen in Herne en Tollembeek ter voorbereiding van de
toekomstige tochten.
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Verleden en toekomst tijdens het ledenfeest
‘Marktrotters’ betekent wandelaars, maar ook punctualiteit. Dit bewezen
ze nog eens op het voorbije ledenfeest. Half één stipt zwaaide de
inkomdeur van De Parel open. De eerste gasten stapten de feestruimte
binnen. Met 73 sloten we het regelmatigheidscriterium 2016-2017 af.
De pakketten Walkings en lidkaarten verdwenen vlot binnen de
vooropgestelde tijd van de administratietafel. Aan het eind van de
receptie, aperitief vergezeld van hapjes, namen de twee oudste
bestuursleden het woord. Marie-Louise Laus en Willy De Slagmeulder
verwelkomden ons op hun eigen spontane manier.
Aan tafel werd het voorgerecht, rundscarpaccio, fel gesmaakt.
Even pauze. Willy Jeuris nam alle aanwezigen mee op sleeptouw tijdens
zijn audio - visueel overzicht van de gebeurtenissen van ‘t voorbije jaar.
Gezien het wildseizoen hadden we als hoofdgerecht voor hertensteak
met rode wijnsaus geopteerd.
Van de rusttijd tot aan het nagerecht, trakteerde secretaris Patrick op een
overzicht van de eigen cluborganisaties 2018.
Leeg geschraapte dessertborden! Warme appeltaart met een bolletje ijs.
Lekker!
Theresia en Paul stelden de geplande busuitstappen en het
wandelweekend, van het volgende seizoen voor. Uit menig reactie kon je
afleiden of de datum paste of niet. Datum reeds bezet, jammer!
Eindelijk! Jean-Marie nam de microfoon ter hand. De nieuwsgierigheid
van de deelnemers aan het regelmatigheidscriterium werd niet langer
meer op de proef gesteld. Vierenveertig triomferende laureaten kwamen
de welverdiende prijs in ontvangst nemen. Proficiat aan al die naarstige
stappers.
‘Wandelen is gezond’. Dat staat als een paal boven water. Een fles porto
is top. Prosit, Jeannine Van Eeckhoudt, Marie-Louise Laus, Willy De
Slagmeulder, Emiel Cuvelier, René Geeraerts. 80 jaar en hopelijk nog
vele jaren er boven op?!
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Tombolatijd. Een grote namenzak. De onschuldige hand van Peggy Van
Bos en Sofie De Meyer haalde er, om beurt, een gelukkige
winnares/winnaar uit. De flessen gerstenat verdwenen als sneeuw voor
de zon. En toen bleef er nog over …
‘There is no business like showbusiness’. Show kregen we! Het grappige
lied ‘Er zit een gat in mijn emmer’ van de jullie wel bekende Dorus, werd
uitbeeldend gezongen door Maggy en Benny. Talent hebben ze, die twee.
De sfeer zat er goed in en met z’n allen kweelden we de potpourrie,
liedjes uit de oude doos, mee. Bij al die gespierde stapbenen horen dus
ook nog stemmen die klinken als een klok!
Rudi De Slachmeulder spreidde zijn muzikale talenten ten toon. Er werd
duchtig geswingd.
Jullie waren fijn gezelschap.
Bea

Affiches of flyers
voor de Kriek &
Mattentochten
nodig?
Even Raymond bellen en hij bezorgt
ze!
Beschikbaar: papieren
posters, geplastificeerde posters voor buiten,
flyers voor verdeling
op foldertafels tijdens
wandeltochten.
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UITSLAGEN REGELMATIGHEIDSCRITERIUM
2016 - 2017
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Johnny
Freddy
Willy
Bea
Raymond
Nicole
Patrick
Lucien
Pauline
Jaak
Bea
Jimmy
Anne-Marie
Willy
Francine
Mathijs
Daniel
Marie-Jeanne
Marielou
Godelieve
Jenny
Emile
Claire
Antoine
Greta
Jean-Paul
Anne-Marie
Jean-Marie
Willy
Frans
Yvette
Victor
Jeanne
Eliane
Christiane
Peggy
Linda
Theresia
Paul
Luc
Greta
Michel
Annie
Christiane

VAN DER SCHUEREN
VANDERROOST
JEURIS
DE VOGEL
MICHIELS
DEFRERE
JANSSENS
CLEMENT
NERINCKX
DICK
VAN HOUTTE
GOOSSENS
DE MUYTER
TRESIGNIE
APPELMANS
SILLEN
DE DEKKER
EVENEPOEL
LAUS
MIGNON
VAN CANEGHEM
CUVELIER
DEBRUYN
MICHIELS
WELLEMANS
VAN BELLINGHEN
DUQUENE
PADUART
DESLAGMEULDER
LONGIN
SPRINGAEL
DE SLAGMEULDER
ELSOCHT
DE DORPEL
PLETINCKX
VAN BOS
JANQUART
CLERENS
LEEMANS
MALAISE
VAEREMANS
DESLAGMEULDER
VANDERPERRE
VAN ISRAEL
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Punten

Km

1.625
1.420
1.060
985
985
940
940
835
835
820
820
755
745
630
605
605
595
595
575
570
555
550
550
550
525
525
525
520
520
515
515
510
510
500
495
470
465
465
465
460
460
455
450
445

3.426,60
3.126,03
2.005,61
1.829,57
1.829,57
959,60
959,60
1.307,01
1.307,01
856,00
856,00
1.092,57
1.076,37
637,30
938,49
938,49
850,50
850,50
331,11
614,08
747,06
573,83
573,83
463,80
616,10
616,10
468,69
407,30
287,36
922,70
922,70
611,00
611,00
491,60
543,64
435,00
658,00
382,87
382,87
757,00
757,00
391,34
584,30
229,75
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EINDEJAARSTOCHTEN -- NINOVE
(OUTER) 17-12-2017
Mijn eerste organisatie als parcoursverantwoordelijke is achter de rug.
Als voorbereiding op mijn deelname aan de
dodentocht 2017 heb ik tientallen kilometers
door het Ninoofse platteland gelopen, dit in alle
richtingen. Mijn doelstelling was : vinden van
mooie, vooral rustige plekjes met in het
achterhoofd de wetenschap dat de weersomstandigheden alles bepalend zijn. En wat
dacht je…...vanaf het begin van de maand
december tot en met het aanvangsuur van de
wandeling waren de weergoden ons niet gunstig
gestemd. Regen, sneeuw, ijzel, wind, storm, alles
kwam aan bod doch de zon gaf forfait. Een
weide als parking was uit den boze, via een
prachtig bosje met beekje naar de rustpost
wandelen werd om veiligheidsredenen
afgevoerd, de gemaakte plannen vielen letterlijk en figuurlijk in het water.
Als klap op de wandeltochtpijl kwam, tijdens het aanbrengen van de
pijltjes op vrijdag, de melding dat maar liefst drie bomen ons de weg
versperden. De vooropgestelde planning verviel en werd vervangen door
een zoektocht naar de eigenaars van de bomen en naar wat helpende
handen van de Ninoofse stadsdiensten.
Ondanks het feit dat voor de meesten het weekend reeds begonnen was
kwam alles toch nog in orde en werd een (bo)omleiding nipt vermeden.
Toen ik op zondag, rond zes uur, met volle dozen pistolets
schofferdijnde naar de startzaal vreesde ik voor de zaak. Niet voor lang
echter : het licht in de zaal was pas aangestoken en daar waren ze
reeds … de wandelaars. Hoe gek moet je zijn, dacht ik , in zo'n weer, zo
vroeg….................
Liefst 1428 deelnemers zouden het weer en modder trotseren en later
met hand en tand hun belevenissen, met de duidelijk aanwezige sporen,
naar boven halen. Cesar zag dat het goed was, deelde een knipoog en
25
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stak de duim naar omhoog.
De dag na de wandeling hoorde ik een Vlaamse zanger welke iets zocht
maar dit in een andere taal, ik wist niet waarover ie het had en begon dan
maar een tekst te verzinnen, deze luidt als volgt: ( NB: meezingen mag,
nu of later, of misschien in koor tijdens een volgende wandeling)
't Is zo'n tien jaar dat ik in de wandelsport zit
'k Heb gewandeld in Aalst, Peutie, Wechelderzande en Gent
'k Heb zalen zien vollopen, 'k heb zalen zien leeglopen,
'k Heb dodentochten overleefd , maar 'k heb ellende gekend
“k Heb toejuichingen gehad, medailles, gevloek achter mij
opzij,opzij,opzij, wij hebben ongelooflijke haast
ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt,
maar wandelaars hebben meestal maar één wens
Ik wil wandelen, ik wil wandelen,
Waar ik ben, waar ik sta
Voor ik sterf, voor ik verga, ik wil wandelen
'k Heb nu een club, ik was destijds agent,
Nu gratis, toen voor een schamele cent
Degenen die, zoals ik, zich uitsloven …...
Worden door 't leven niet verwend
We worden zot,
We willen wandelen,
In de modder, door 't zand , over 't land, in de mist, in de regen …..
Ik babbelde met een gast welke op zijn wandelstok leunde
En nog met vele anderen en zette telkens een volgende stap
Ik babbelde met mijn vrouw welke de koffiehandel ondersteunde
Ik keek rond, hoorde gelach, een compliment en een grap
Maar ik wil geen grap meneer, ik wil geen grap
Ik wil beslijkte wandelaars zien
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Ik wil geen geld terug van de afwezige WC madam
Ik wil dat ze mijn wandeling onthouden, voor altijd
Wanneer een parcoursb(r)ouwer succesvol was
Dan had ie geluk, ook al had ie liever wat strenge vorst
Wanneer het minder goed gaat, wat heeft die dan nog
Muizenissen, twijfels en vooral veel dorst
Ik wil wandelen, ik wil wandelen, in de zon
Als 't moet zelfs met plastron
Ik wil wandelen
Liefde voor mij en mijn gezin
Zelfs al is mijn vrouw nu mijn bazin
Liefde voor de premier
Ook al heeft ie zijn wandelschoenen niet mee
Ik wil wandelen, ik wil wandelen
Als ik niet kan slapen, om zes uur 's ochtes
Ik wil wandelen
Voor mijn vrienden,
Die de drang om te wandelen maar niet vinden
Ik-ik-ik-ik wil wandelen
Voor mijn goede madam
Die haar pil niet nam, om te slapen, foetsie haar mooie droom
Ik wil wandelen
Nu, niet seffes, niet direkt, niet sebiet, niet weldra moe nau
Maintenant, tout de suite, heute, pvk (pot vol koffie)
Ik wil wandelen, en ook euros, euros
Om bonnentjes te kopen en aan iedereen te geven
Omdat ze zo voor 't wandelen leven
Bedankt aan alle helpers, wandelaars en allen die hebben bijgedragen tot
het welslagen van de Eindejaarstochten 2017 en de beste wensen voor
een voorspoedig en gezond 2018 !!!

Etienne
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Eigen organisaties in 2018.
Onze 3 vaste wandeltochten zijn reeds jaar en dag gekend, vanaf nu
rekenen we er nog een vierde bij namelijk de groepswandeling die stilaan
haar vaste plaats opeist in de jaarlijkse ( wandel ) kalender.
In opvolging van Jean-Marie is in 2018 Benny tochtverantwoordelijke
voor de KMT en de UT en samen met Maggi organiseert hij ook de
groepswandeling. Wat de ET aanbelangt is het Willy Jeuris die als
tochtverantwoordelijke de parkoersen zal uitstippelen en de algemene
leiding op zich zal nemen.
1. Kriek en Mattentochten ( zondag 11-03-2018 ) promo tocht.

Start: Hernekouter
Herne

Rustposten:

Afstanden:

1. Turnzaal GBS School
Regenboog Herfelingen

De 4-6-10-15-2232 km

2. GO basisschool Kokejane
2. Groepswandeling ( zaterdag 26-05-2018 ).

Start: Parochiezaal
Tollembeek

Rustposten: geen

Afstand:

Wel mogelijkheid om afstand in te
korten.

+/- 9 km

3. Urbanustochten ( zondag 15-07-2018 ).

Start: Willem Tell

Rustposten:

Afstanden:

Tollembeek

1. Sint-Katharina-College Galmaarden 4-6-10-15-2232 km
2. Parochiaal centrum Viane
4. Eindejaarstochten ( zondag 16-12-2018 ).

Start: Scholen Heilige
Harten-Secundair
Ninove

Rustposten:

Afstanden:

1. Buurthuis Okegem
2. Buurthuis Outer
31

4-6-10-15-22
km
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►Dit jaar vallen er voor de KMT terug héél wat bezienswaardigheden te
ontdekken zoals het domein Terrijst, het Strihouxbos, de
Aerebeekvallei, en de prachtige vergezichten en watermolens. Na
wisselbeker en beschermde tocht krijgt deze organisatie thans de
naam van promotocht.
► De groepswandeling betreft voornamelijk een kennismaking met
opengestelde nieuwe trajecten van trage wegen langs de Markrivier.
► Voor de Urbanustochten, met bezienswaardigheden als de
Heetveldemolen, de Driscartmolen, de Pauluskapel en om dit alles te
bereiken de rustige wegen nabij de Markrivier hopen we, ondanks de
toegenomen concurrentie wat aantal wandelingen die dag in VlaamsBrabant betreft, op een even grote belangstelling van de wandelaars te
mogen rekenen als dit in 2017 het geval was.
► Voor de Eindejaarstochten trekken we, voor de 2de maal op rij,
richting Ninove en omstreken. Deze winterwandeling met omlopen
langs de Dender en in een modern provinciestadje met een rijke en
boeiende geschiedenis heeft in 2018 geen concurrentie meer van de
Schooierstocht te Wichelen, alleszins een opsteker.
►Ook in 2018 mogen de jeugdigen tot 12 jaar gratis deelnemen aan
onze 3 wandeltochten en, gezien het ontegensprekelijk succes van deze
formule, zal daarenboven de Cesarbier trofee dit jaar zijn 5de editie
ingaan. Hierbij is het terug de bedoeling dat mensen welke aan onze 3
tochten deelnemen zullen beloond worden met een fles Triple Cesarbier
van 75 cl. Vanzelfsprekend belonen we onze trouwe helpers eveneens
met dergelijke lekkernij.
Enkele mededelingen .

- Het elektronisch inschrijven staat nog lang niet op punt en wordt in
2018 verder uitgetest op de manier van vorig jaar. Hiermee bedoel ik dus
dat alhoewel scanning er nog steeds inschrijfkaarten zullen gegeven
worden welke dan handmatig geteld dienen te worden. Je lidkaart bij de
hand houden zal dus in 2018 nog steeds de boodschap zijn.
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- Wat hulp bij eigen organisaties betreft zouden we willen vragen om
zich telkens opnieuw en bij iedere organisatie terug aan te melden, liefst
bij de tochtverantwoordelijke. Sommige mensen zeggen wel " ge weet
toch wel dat ik kom helpen" maar best toch om telkens te bevestigen dan
zijn er geen problemen.
Vernieuwing lidgelden en actueel ledenbestand.
Hartelijk dank aan de 175 leden welke op datum van 20/12/2017 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.
Vergeet niet dat vanaf 1 januari de nieuwe lidkaart 2018 moet getoond
worden om te kunnen genieten van de toegestane korting ( meestal 40
eurocent bij een Wandelsport Vlaanderen organisatie ).
Het lidgeld bedraagt 12,50 euro en wanneer jullie tevens een nieuw
wandelboekje wensen, gelieve hiervoor 1 euro extra te willen storten aub.
Walking In Belgium 2018 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 vanaf 2018 geldig is bij zowat alle mutualiteiten, het is
voor- ingevuld, het enige wat jullie moeten doen is handtekenen, jullie
rijksregisternummer vermelden, een kleefzegel van de mutualiteit opplakken en
afleveren bij de mutualiteit.

Toch wel merkwaardige cijfers.
Enkele weken geleden, toen ons ledenbestand bestond uit 195 mensen
heb ik een klein onderzoek gedaan naar de leeftijd van ons allen. 't Is te
zeggen per schijf van 10 jaar heb ik even bekeken met hoeveel eenheden
we zijn en ik moet zeggen erg jong zijn we toch niet, ..... of alvast niet
meer. Laten we, beleefdheidshalve, beginnen bij onze oudste groep
namelijk de + 80 jarigen. Hier zien we dat, tot onze grote verbazing, er
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12 mensen zijn die deze gezegende leeftijd bereikten en daarenboven nog
relatief actief deelnemen aan wandeltochten.
De tweede groep met een leeftijd tussen de 70 en 80 jaar bestaat uit 52
leden.
De derde en meest omvangrijke groep zijn mensen tussen de 60 en 70
jaar en dit peloton bestaat uit 75 eenheden.
Tussen 50 en 60 jaar zijn we met 38 en tussen 40 en 50 met 11.
De ietwat oudere jeugd tussen 30 en 40 jaar bestaat uit een groepje van 5
waaronder 4 dames en 1 heer.
Geloof het of niet maar tussen 20 en 30 jaar hebben we geen enkel lid,
maar gelukkig hebben we nog wel 2 tieners in ons midden.
Ik herhaal dat deze cijfers dateren van een paar weken terug, gelukkig
hebben intussen enkele jongere krachten zich bij onze wandelclub
aangesloten, niettemin blijven de cijfers wel merkwaardig.
AANTAL LEDEN: 195
Leeftijd

Aantal

+ 80

12

+ 70

52

+ 60

75

+ 50

38

+ 40

11

+ 30

5

+ 20

0

+ 10

2

Alvast aan iedereen ( jong en minder jong ) héél véél wandelplezier in
2018.
Patrick
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Busuitstappen 2018 : een overzicht

 Op zondag 18 februari trekken we er
voor onze eerste keer op uit met de
bus. We zullen die dag deelnemen aan
de 19de Wintertocht een organisatie
van W.C. Bavostappers Zittaart vanuit
PC De Bel in Geel. Het wordt een
afwisselende wandeling in een groene
omgeving van weilanden en bossen.

 De volgende busuitstap
zal doorgaan op zondag 8
april. We gaan dan op
bezoek in Boom bij de
Schorrestappers voor hun 4de
Kleiputtentocht. Vanuit APB
De Schorre gaan de
parcoursen langs de groene pracht van de Rupelstreek.

 Onze derde busuitstap gaat richting Koksijde op zaterdag 23
juni. Wandelclub Nieuwpoort organiseert er hun
Paardenvisserstocht vanuit de Kerkepanne. Geniet er volop van de
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 gezellige folklore en
randanimatie van de
garnaalfeesten.
Andere hoogtepunten zijn de
Plaats- en Oostvoorduinen, de
Zeedijk, de Doornpanne en het Hennecartbos.

 Op zondag 19 augustus reizen we naar
Macon, nabij Chimay, waar Les Marcheurs
D’Imbrechies en Thièrache hun 22st
Marche des Vallées de la Thièrache, vanuit
de Salle Communale, doorgaat. De
parcoursen langs veel bossen, landelijk en
langs de landschappen van de vallei van de
Thièrache, de Oise en de l’Eau Blanche.

 0nze laatste busuitstap van 2018
gaat richting Antwerpen op zondag
23 december. Hier organiseert RBK
Antwerpen ‘Antwerpen in de Winter’.
Vanuit het Sint-Lievenscollege wordt
het een ontdekkingstocht langs de
mooiste plekjes van Oud-Antwerpen
in kerstsfeer. Gratis bezoek aan het dakterras van het MAS met
prachtig uitzicht over de haven en de stad.
Pol & Tresia
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Wandelweekend 2018
In 2018 wordt opnieuw een wandelweekend georganiseerd. Dit zal
doorgaan op 1 en 2 september.
Op zaterdag trekken we naar Terneuzen. We zullen er dan
deelnemen aan de 39st Vliegende Hollandertocht georganiseerd door
WSV Zelden Rust.
Overnachten doen we in het Van der Valk Hotel in Goes.
Leuk om weten is het feit dat als avondmaal ons een uitgebreid
buffet (zowel koud als warm) wordt aangeboden met ruime keuze uit
vis en vlees met bijpassende groenten, frites, wedges (soort
aardappel) en rijst.
Op zondag gaat het dan richting Groede waar we deelnemen aan
Moaneblusserstocht een organisatie van WV Voor de Wind.
De deelnameprijs wordt vastgelegd op € 130,00 per persoon op basis
van half pension in een dubbelkamer. De toeslag voor een single
kamer bedraagt € 65,00. Deze prijs omvat het avondmaal, de
overnachting, het ontbijt (buffet), de verzekering en de inschrijvingen
voor de twee wandelingen.
De inschrijving gebeurt via overschrijving van een voorschot van €
65,00 op rekening
BE10 0011 1523 8504 en is te betalen voor 25
februari 2018 . Bij de betaling dienen zowel opstapplaats als dubbel
of enkelkamer vermeld te worden.
Opstapplaatsen zijn er in Denderwindeke en aan de Hernekouter. De
vertrekuren aldaar zijn respectievelijk 7u15 en 7u30.
Paul
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Mee met de bus?
Wanneer?
Naar?
Organisator:
Wandeltocht:
Startplaats :
Afstanden:
Opstapplaatsen:

De wandeling:
Het alternatief:
Prijskaartje:

Zondag 18 februari 2018
Geel
WC Bavostappers Zittaart
19de Wintertocht
PC Bel, Wijdbos 39, Geel
4 – 7 – 12 – 18 – 25 – 32
Denderwindeke (kerk) : 07.15 u.
Herne, Hernekouter : 07.30 u.
Kesterbrugge : 07.45 u.
Ternat (hoek Assesteenweg/Statiestraat) : 8.00 u.
wandeling in een groene omgeving van weilanden en
bossen
bezoek aan de abdij van Postel
€ 10.00 (enkel busuitstap) of € 12.50 (busuitstap +
alternatief) per persoon, reservering ten laatste op 4
februari 2018 op rekening BE10 0011 1523 8504 of
met waardebon of met waardebon + storting van €
2.50 (waardebon af te geven aan een bestuurslid, bij
voorkeur de penningmeester). Na deze datum
kunnen geen deelnames meer aanvaard worden.

BELANGRIJK :
 vermeld op de overschrijving of op de bon de
bestemming (Geel) en de opstapplaats.
 Zorg dat je steeds in het bezit bent van je lidkaart dit
voor de eventuele elektronische inschrijving.
Aantal plaatsen is beperkt tot 60.
Paul
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Kriek en Mattentochten 2018
Zondag 11 maart organiseren we de 35e KMT.
Dit jaar gaan we, naargelang de afstand, naar Herfelingen en Kokejane.
Behalve de kortste afstand komt iedereen ergens wel een kubus voorbij.
Park Ter Rijst en Strihouxbos staan ook op het programma.
Rustposten bevinden zich in de Gemeentelijke Basisschool De
Regenboog te Herfelingen en de Basisschool GO Markvallei te
Kokejane.
Startzaal is als vanouds de sportzaal De Hernekouter Herne.
Voor deze organisatie zoeken we medewerkers voor allerhande taken
zoals: uit-en afpijlers, keukenprinsessen en -prinsen, drankbevoorraders
voor en achter de toog, bedieners voor de dorstige en hongerige
wandelaars en nog veel meer. Jullie mogen je aanwezigheid voor deze
gebeurtenis aan mij of aan een bestuurslid melden. Je kan dit doen via
een SMS, een mailtje ( liever geen postduif
want ik kan ze toch niet vangen
) of een
telefoontje.
Je
kan
ook
je
rustpostverantwoordelijke geruststellen met
de melding dat je zeker komt. Adressen
telefoonnummers en emailadressen vindt je
achteraan dit boekje.
Iedereen van harte welkom, hoe meer zielen
hoe meer vreugd.
Reeds dank voor jullie medewerking.
Benny
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Mee met de bus?
Wanneer?
Naar?
Organisator:
Wandeltocht:

Zondag 8 april 2018
Boom
Wsv Schorrestappers
4de Kleiputtentocht
APB De Schorre
Startplaats:
Schommelei 1 Boom
Afstanden:
4 – 7 – 12 – 15 – 21 – 28
Denderwindeke (kerk) : 07.15 u.
Herne, Hernekouter : 07.30 u.
Opstapplaatsen:
Kesterbrugge : 07.45 u.
Ternat (hoek Assesteenweg/Statiestraat) : 8.00 u.
€ 10.00 per persoon, reservering ten laatste op 25
maart 2018 op rekening BE10 0011 1523 8504 of
Prijskaartje:
met waardebon (af te geven aan een bestuurslid, bij
voorkeur de penningmeester). Na deze datum
kunnen geen deelnames meer aanvaard worden.
De wandeling : wandeling langs de groene pracht van de Rupelstreek.
BELANGRIJK :
 vermeld op de overschrijving of op de bon de
bestemming (Boom) en de opstapplaats.
 Zorg dat je steeds in het bezit bent van je lidkaart dit
voor de eventuele elektronische inschrijving.
Aantal plaatsen is beperkt tot 60.
Paul
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Hoe actief zijn onze leden ?
Onderstaande tabel heeft geenszins de pretentie helemaal volledig te zijn.
Het geeft eerder een beeld
over onze maandelijkse présence op erkende wandeltochten in 2017
in organisaties van wsvl, ffbmp en vgds
en voor zover de uitslagen … ergens terug te vinden zijn.
De resultaten geven wel een beeld wanneer onze leden het vaakst naar buiten komen …
om de wandelschoenen aan te snoeren en ettelijke kilometers af te malen.
Hou er evenwel ook rekening mee dat de maanden maart, juli en december
sowieso toppertjes zijn op het vlak van Marktrotters
aanwezigheid gezien Kriek & Mattentochten, Urbanustochten en Eindejaarstochten,
zijnde onze 3 eigen organisaties en stokpaardjes, plaats vinden in deze maanden.

2017 : Overzicht aantal deelnemers Marktrotters / Totalen per maand
Maanden

Aantal MT

Totaal aantal dlnrs

Januari :
Februari :
Maart :
April :
Mei :
Juni :
Juli :
Augustus :
September :
Oktober :
November :
December (onvolledig) :
Totalen :

237
314
489
462
501
294
527
445
398
398
270
193
4.528

29.252
48.422
52.934
83.618
65.051
48.098
56.691
82.473
57.132
53.226
45.976
11.046
633.919
Jean-Marie

Volgende pagina: een voorbeeld van de flyer die Willy Jeuris ontwierp voor
ledenwerving. Gedrukte versie is in kleur op formaat A4!
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DE

MARKTROTTERS
HERNE vzw

!!!

WANDELEN IS GEZOND

!!!

Wandelen is gezond, hoor je al eens zeggen!
Marc Degryse, tegenwoordig een gekend voetbalanalist, gaat nog een stapje verder:
"Mijn heimat is buitenlucht. Vergeet niet dat ik negentien jaar op het veld heb gestaan,
in weer en wind, met houten of zorgenkop. Buitenlucht geneest..."
En dan zijn er ook nog de talloze getuigenissen van gewone mensen die beweren
dat hun revalidatie, na één of andere ingreep, sneller verloopt...
Dit zijn maar enkele uittreksels uit de ellenlange lijst van getuigenissen.
Dat "Rust Roest" weten we allemaal. Of dat stilzitten niet goed is, weten we ook.
Maar wandelen versoepelt je gewrichten, je hart (=spier) wordt er sterker van!
"Ik zou ook wat meer moeten wandelen" hoor ik je al denken...
Maar ja,... en dan zijn er zo veel redenen om het "niet " te doen, dat ik ze niet ga opsommen.
Waarom dan nog getwijfeld om aan te sluiten bij een wandelclub,
dan hoef je geen redenen meer te bedenken.
Mag ik ons even voorstellen (voor degenen die ons NIET kennen):

WANDELCLUB DE MARKTROTTERS HERNE
aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen onder het nummer 4114
Bij ons kan je terecht voor elke afstand, op eigen ritme, alleen of in groep.
Alle info over meer dan 2.000 wandelingen in 2018 ---> zie wandelkalender
Twijfel je nog, geen enkel probleem, laat het ons weten en wij komen jou overtuigen!
MAAR, je zult zelf moeten stappen...
Groetjes en tot weldra aan de telefoon,
de MARKTROTTERS,
Website: www.marktrotters.be
Tel. 054 / 58.70.22
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Voor je agenda:

Meteen
Meteen
04/02/2018
18/02/2018
25/02/2018
09/03/2018
10/03/2018
11/03/2018
12/03/2018
25/03/2018
08/04/2018

Je aanmelden als medewerker voor de
Kriek & Mattentochten
Je lidgeld voor 2018 overschrijven (als je dat nog niet deed)
Betalen en inschrijven voor busuitstap naar Geel
Busuitstap naar Geel
Inschrijven en betalen voorschot Wandelweekend
Bewegwijzeren KMT
Klaarzetten zalen KMT
KRIEK & MATTENTOCHTEN
Weghalen bewegwijzering KMT
Betalen en inschrijven voor busuitstap naar Boom
Busuitstap naar Boom

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: april 2018
Volgende bestuursvergadering: 2 februari 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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