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Voorwoord

Het is zondag 19 december 2021, 13:50 uur, wanneer nog iemand het erop
waagt: “Vinden de Eindejaarstochten van heden plaats?”.
In positief geval had de oproeper zich moeten reppen om nog tijdig de
inschrijvingstafel te halen, als dit al zijn bedoeling was.
De voorbije week waren er nog een tiental dergelijke oproepen.
“Wat hebben we vandaag geleerd?”, dit waren de gebruikelijke woorden van
een tv-kok.
Wat hebben die enkele oproepen mij geleerd? Niets nieuws, maar kort
samengevat het volgende:
– Dat de wandelaar van weleer, ondanks de huidige toestanden, toch nog
hoopt ergens aan de bak te komen.
– Diezelfde wandelaar heeft geen behoefte aan een startzaal, laat staan
catering, hij wil enkel en alleen een uitgestippelde weg volgen.
– De wandelaar is bezorgd om zijn gezondheid en de toekomst ziet hij
niet rooskleurig tegemoet.
Covid 19 en zijn varianten hebben ons in deze situatie doen belanden, doch er
zijn meerdere oorzaken welke leiden tot een ontwrichte samenleving waarin
wij vertoeven.
Samenleving, wat een mooi woord was dit!
Er is van alles te veel en anderzijds van alles te kort.
Er is een overvloed aan stikstof en PFOS, aan coronamaatregelen, aan
relschoppers, hooligans, aan oplichters, aan Chinese vazen, enz …...
Er zijn te weinig leraars en mensen in de verpleegzorg en vrijwilligers in
verenigingen. Sint-Niklaas zoekt aangepaste Pieten en misschien is er gebrek
aan suiker voor 't snoepgoed ….
Er zijn veel moeilijke opdrachten: de kernuitstap, de bootvluchtelingen, de
verkeersveiligheid ….
Al deze problemen worden behandeld doch een oplossing ligt nergens voor
de hand, en zoals steeds staan de beste stuurlui steeds aan wal.
Terwijl een voetbaltrainer, na 20 jaar, zijn club verlaat in vrede zit een jonge
moeder te rouwen in een cel na het plotseling overlijden van haar baby …
2022 kondigt zich aan als nog een jaar met vallen en opstaan, hopelijk moet
“vallen” het onderspit delven.
Laat ons positief denken en blijven hopen op beterschap.
De bestuursleden van wandelclub De Marktrotters wensen alle leden
en hun geliefden een voorspoedig en gezond 2022.
Etienne

1

2

Geen interesse en geen belangstelling leiden wellicht
definitief tot geen club meer vanaf 2023 …
Ondanks ettelijke oproepen via diverse communicatiekanalen daagden finaal
slechts 29 leden op voor de open Algemene Vergadering van De Marktrotters
op zaterdag 30 oktober 2021 in de Polyvalente zaal te Sint-Pieters Kapelle.
Ondanks de hoop van de insiders dat het allemaal anders zou lopen blijkt nu
toch meer dan ooit het doek te gaan vallen over het verder bestaan van deze
ooit ééns zo bloeiende en roemrijke wandelclub uit Zuid-West Pajottenland.
Sommigen bleven afwezig op deze open ledenvergadering wellicht door:
1. Het immer nog altijd circulerende Corona-virus;
2. … vergetelheid;
3. Geen interesse wat uiteraard altijd iets zo niet veel zegt over houding en
liefde voor de club.
Tenslotte verontschuldigden er zich enkelen voor hun afwezigheid.
Hoe dan ook met een totaal van 36 aanwezigen (inclusief de huidige 7
bestuursleden), het equivalent van zowat … 20% van ons ledentotaal 2021,
was de locatie zowat voor ⅓ gevuld. Na een 1ste ronde met vooral voorlezing
door het bestuur van de diverse items en aspecten over de inhoud van deze
open ledenvergadering werd in een 2de fase de dialoog tussen leden en
bestuur op gang gebracht. Het volledig relaas hiervan vinden jullie elders in
dit clubblad. Verschillende leden - een aangename verademing - hadden
vragen van divers allooi. Een altijd direct passend kant en klaar antwoord
bleef soms wat achterwege doch na enige toelichting van de aanvrager kon
toch hopelijk een afdoend antwoord gegeven worden. Ook enkele exbestuursleden tekenden present wat, als we de hoop nog mogen koesteren,
betekent dat hun interesse voor de club nog niet geheel is uitgedoofd of …
vergissen wij ons hierin. Alléén blijft het te betreuren dat, tot op heden, nog
altijd geen reden - laat staan een debat onder volwassen mensen - over de
ware toedracht van hun beslissing heeft kunnen plaats hebben. Wellicht
intussen weeral een gemiste kans om enige opheldering te krijgen en aldus
begrip op te brengen voor hun beslissing. Lukt dit ooit nog in de toekomst:
… wellicht een open vraag!
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Aan ’t eind van deze “meeting” werd het bestuur op dit vlak dus niet veel
wijzer. Toch blijven wij - zolang er leven is - op een dag hopen op witte rook
uit welke schoorsteen dan ook …!
Alvast namens het bestuur onze welgemeende dank aan de aanwezigen, hun
positieve ingesteldheid, geopperde suggesties en aangehaalde ideeën.

Tot later,
Jean-Marie

Verslag ledenvergadering
WANDELCLUB DE MARKTROTTERS HERNE vzw.
Zaterdag 30 oktober 2021 in ‘De Polyvalente zaal’ te Sint-PietersKapelle.
Aanwezig bestuur: Bea, Raymond, Jean-Marie, Patrick, Etienne,
Marielou, Willy.
Aanwezig leden: Defrére Nicole, Decorte Bruno, Hauters Georges,
Tresignie Willy, Carlier Marie-Claire, Van Belle Marcel, De Dekker
Daniël, Evenepoel Marie-Jeanne, Duquene Anne-Marie, De Wolf
Maggi, Luchtens Benny, De Wolf Luc, Van Zeebroeck Danny, Van
Ginderdeuren Greet, Denayer Adelin, Van Holder Louise, Goossens
Jimmy, De Meuter Anne-Marie, Cauchie Christiane, Mansart Fernand,
Jeuris Willy, Van Israël Christiane, Mignon Arthur, Marchand
Monique, Schols Jacqueline, Notaerts Adrienne, De Slagmeulder
Michel, De Vos Wim, Fastenaekels Ilse.
Verontschuldigd: Wellemans Greta en Van Bellinghen Jean-Paul.
Zoals afgesproken nemen de bestuursleden elk een deel van de samen
aangemaakte teksten voor hun rekening.
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Jean-Marie
BESTE AANWEZIGEN.
Onze bijzondere dank voor jullie komst naar deze ledenvergadering
waarbij het de bedoeling is om enige toelichting te geven bij de
problemen die zich stellen binnen onze wandelclub, ernaar te streven
om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken en daarom hier vandaag
met jullie allen in dialoog te gaan. Aarzel daarom straks niet tijdens de
verdere uitéénzetting door het bestuur tussen te komen door simpele
handopsteking. Wacht ook niet tot anderen dit doen doch grijp vooral
zelf in.
Etienne
Er is het feit dat, enerzijds wegens de coronapandemie en anderzijds
door het ontslag van een aantal bestuursleden, wij in het duister tasten
wat hulp betreft bij eigen organisaties. T.g.v. de laatste UT werden
immers slechts 15 mensen bereid gevonden om hulp te bieden en hierbij
zijn de nog huidige overgebleven 7 bestuursleden inbegrepen. Bij de
1ste herenigingstocht daagden 17 Marktrotters op. Bij de 2 de, één week
geleden in Sint-Pieters Leeuw: 21 MT. Op dergelijke basis is de
afbrokkeling van de aanwezigheid en/of medewerking een vaststaand
feit. Laat dit nu net de hoofdfactor zijn voor het in stand houden van
een vereniging en het voortzetten van evenementen. Bij vroegere
organisaties met alles erop en eraan wat catering en rustposten betreft
was dit cijfer x 3 of zelfs x 4) verder is er ook een gebrek aan een aantal
mensen die één of andere verantwoordelijkheid of kerntaak tijdens een
organisatie op zich willen nemen. Hierbij denken we aan 1
rustpostverantwoordelijke (die dus de leiding neemt over een ploeg
medewerkers en alles in goede banen leidt wat dranken, voeding, en
onthaal wandelaars betreft op een rustpost), keukenverantwoordelijke
voor de startzaal (inrichting en taakverdeling in de keuken) en een paar
tochtverantwoordelijken (mensen die in samenwerking met het bestuur
de volledige voorbereiding zoals aanvragen bij gemeentebesturen,
uitwerking parkoersen, reservatie zalen en begeleiding medewerkers op
zich
nemen).
Daarenboven
zoeken
we
ook
een
bevoorradingsverantwoordelijke die zorgt voor bestellingen van
dranken en voeding voor de startzaal en rustpost(en).
Patrick:
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Omdat we het risico niet wilden lopen volgend jaar, wegens de zojuist
vernoemde problemen, over onvoldoende medewerkers te beschikken,
hebben we besloten om voor 2022 een sabbatjaar in te lassen. Immers:
als je een tocht annuleert, die in Walking in Belgium werd
aangekondigd, krijg je van Wandelsport Vlaanderen een fikse boete
voorgeschoteld (€ 250).
Tijdens zo een sabbatjaar blijf je als club met alles in regel. Ook de
leden behouden alle voordelen wat attest mutualiteit, korting op
inschrijfgeld, verzekering en eventueel regelmatigheidscriterium en
busuitstappen betreft. Als club blijf je gedurende dit sabbatjaar ook je
datums van organiseren voor 1 jaar behouden, zodanig dat je bij
heropstart hieromtrent geen nadeel zou ondervinden.
Jean-Marie
Met betrekking tot busuitstappen en zoals reeds aangekondigd in ’t
laatste Trotterke wensen wij in 2022, voor zover mogelijk en mits
voldoende belangstelling, de busuitstappen terug in ’t leven te roepen.
Bovendien is een gezamenlijke busuitstap nog altijd de ideale
gelegenheid om ongedwongen een babbel te slaan met de aanwezigen.
Ervaring leert immers dat de mond-aan-mond communicatie nog altijd
de beste manier is, ondanks constante innovatie hierin, om met mensen
om te gaan. In ons volgend ’t Trotterke vernemen jullie hiervoor alvast
meer.
Patrick
Bedoeling is dat we, liefst vandaag, voor al deze problemen een
oplossing vinden zodanig dat wat 2023 betreft er al voorbereidingen
kunnen getroffen worden. Eind juni volgend jaar moeten immers de
tochtaanvragen voor 2023 bij WSVL worden ingestuurd zodanig dat
alles in de Walking In Belgium kan opgenomen worden.
Bea&Raymond
Als er voor de vernoemde problemen geen oplossingen gevonden
worden zijn er 2 mogelijkheden die overblijven wat de verdere
toekomst van onze wandelclub betreft en dat zijn:
⇨ 1.overschakelen naar een wandelgroep (aanvraag voor 1
sept van het lopende jaar) Men moet minstens 20 ingeschreven leden
tellen. Als een wandelgroep 40 leden telt kan hij overschakelen naar
wandelclub.
⇨ 2.stopzetting van het bestaan van de vereniging.
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Beetje bij beetje beginnen enkele aanwezigen wat vragen te stellen
zoals:
- Adelin Denayer: Merkt op dat we moeten verjongen maar dat er geen
instroom is van jongeren en stelt zich dan ook de vraag wie nog wil
helpen?
-Willy Jeuris: Is niet akkoord en zegt dat het bestuur te oud is en geen
stap opzij wil zetten voor opvolging. Volgens Willy waren er op de
KMT 2020 15 nieuwe leden die hun medewerking verleenden iets wat
hij volgens hem op papier kan bewijzen.
Antwoord: Als er mensen zijn die één of andere bestuursfunctie
ambiëren hoeven ze dit enkel maar kenbaar te maken, maar op heden is
hieromtrent nog niets opgevangen.
Michel De Slagmeulder: Waarom bij organisaties niet samenwerken
met andere clubs? Opstellen van zalen en bediening van drank en spijs
kan door anderen gedaan worden en wij doen dan de meer
verantwoordelijke taken.
Antwoord: Dit gebeurde al in het verleden maar meestal staat hier ook
iets tegenover en het invullen van de kerntaken is hiermee niet van de
baan.
Danny Vanzeebroeck: Stelt de vraag hoeveel mensen er in zijn totaliteit
nodig zijn om een complete organisatie op poten te zetten en rond te
krijgen?
Antwoord: Voor onze gewone wandelorganisaties hebben wij praktisch
nooit problemen gehad met het invullen van het aantal medewerkers.
Meestal zaten we (met inbegrip van uitpijlers) rond de 75 à 80
eenheden. Wat hiervan na Corona overblijft is een onbeantwoorde
vraag.
Anne-Marie De Meuter: Vraagt zich af of WSVL niet kan helpen door
bijvoorbeeld het opmaken van de parkoersen?
Antwoord: Hiermee houdt men zich bij WSVL niet bezig.
Bruno Decorte: Merkt op dat de eigen ontworpen
knooppuntenwandelingen
meestal
aangenamer
(lees
natuurvriendelijker) zijn dan de door clubs aangemaakte parkoersen
meestal rond de kerktoren.
Antwoord: Als je geen rekening moet houden met inplanten van
rustposten kan je inderdaad meer natuur aanbieden.
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Ilse Fastenaekels: Is ook van mening dat hulp van andere verenigingen
+ het gebruik van hun lokalen een oplossing kan zijn voor
personeelstekort en het vinden van locaties.
Verder beweert Ilse dat er voor bekendmaking van evenementen (zie
o.a. onze herlevingstochten) meer zou moeten gewerkt worden via mail
en SMS. Bekendmaking via clubblad en website en mond aan
mondverspreiding zou niet meer volstaan.
Antwoord: dit voorstel kan in overweging genomen en eens uitgetest
worden.
Wim De Vos: Stelt voor om meer samen te werken met de Sportdienst
en hen bepaalde taken uit te laten voeren.
Antwoord: Voor de KMT neemt de gemeente Herne al een deel van de
logistiek voor haar rekening. Met onze andere tochten zitten we niet op
het grondgebied van Herne.
Bruno Decorte: Het komt er vooral op aan om mensen te bereiken en te
motiveren voor hulp.
Antwoord: Vandaar deze vergadering, wij komen met de problemen
nog naar buiten, veel clubs zitten met dezelfde problematiek maar
zoeken geen oplossingen.
Anne-Marie Duquene: Stelt de vraag waarom "iedereen" gaat lopen uit
het bestuur?
Ilse Fastenaeckels: Inderdaad, waarom gaan ze uit het bestuur? Het is
de taak van het bestuur om te vragen waarom ze dit doen.
Antwoord: Moesten de ontslagnemenden hierin zelf duidelijk
communiceren dan zouden we hierop kunnen antwoorden. Feit is wel
zeker dat achter de schermen wel héél wat geroddel plaats heeft.
Bruno Decorte: Denkt dat er binnen het bestuur (communicatie)
problemen zijn.
Antwoord: In het begin van de pandemie was het inderdaad niet
eenvoudig om op een degelijke manier contact te houden met elkaar.
Daarenboven was niet iedereen van het bestuur in de mogelijkheid om
bvb via Skype een vergadering te beleggen.
Omdat tot nu enkel gefocust werd op het ronselen van medewerkers en
niet op de onontbeerlijke invulling van verantwoordelijke functies
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tijdens organisaties, leest Etienne de al eerder gelezen tekst hieromtrent
nog eens voor en geeft duiding waar nodig. Voor héél wat mensen is er
(pas) nu het besef dat dit niet van de poes is en zij hiervoor niet in de
wieg zijn gelegd.
Wim De Vos: Beseft na de uitleg van Etienne wat er allemaal komt bij
kijken en trekt grote ogen.
Michel De Slagmeulder: Vraagt zich af of het niet de moeite zou lonen
om mensen te contacteren die hun lidgeld niet hernieuwen.
Danny Vanzeebroeck: Stelt voor dat eventuele kandidaten voor RPV
bij hem om raad mogen vragen, iets wat eveneens geldig is voor andere
functies maar dan bij andere mensen.
Pauze van 15 min.
Er zijn verder geen vragen of voorstellen meer.
Raymond herinnert dat er morgen een cadeautocht is in Liedekerke en
er volgend jaar beslist nog volgen.
Bij eventuele interesse voor één van de gevraagde functies, gelieve
contact te nemen met een bestuurslid.
EINDE VERSLAG
Nota:

Ieder lid van de Marktrotters heeft het recht te reageren op het verslag van deze
"Infovergadering".
Opmerkingen, in de brede zin van het woord, over dit verslag kunnen door de leden
schriftelijk bij mail overgemaakt worden en zullen (tenzij uitdrukkelijke weigering
van de opsteller ervan bij het overmaken van zijn bericht) integraal gepubliceerd
worden in het Trotterke van april 2022.
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De infovergadering van 30 oktober: (hopelijk)
geen maat voor niets.
Tijdens deze vergadering werden door enkele deelnemers waardevolle
vragen gesteld en enkele interessante suggesties voorgesteld.
Met enkele daarvan kunnen we al aan de slag gaan.
Kerntaken bij organisaties:
Het blijkt dat men over onvoldoende informatie beschikt over de
verschillende kerntaken waarvoor vrijwilligers gezocht worden. In zijn
betoog heeft Etienne al een summiere opsomming gegeven van de
verschillende taakomschrijvingen. Samenvatting vind je in het verslag.
Wie meer informatie wenst over een bepaalde functie kan contact
opnemen met mensen die daar ervaring mee hebben:
Tochtorganisator/
parcoursbouwer
Beheer rustpost
Coördinatie bevoorrading

Etienne Hemerijckx: 0473.697.217 –
etienne.hemerijckx1@telenet.be)
Jean-Marie Paduart: 02.396.29.56 –
paduart.jm@gmail.com
Danny Vanzeebroeck (0474.24.62.94)
Patrick Janssens (0496.26.73.38 –
janssenspat@telenet.be)
Nicole Defrere (zie Patrick Janssens)

Organisatie keuken
startzaal
Organisatie busuitstappen Patrick Janssens (zie hoger)
Informatiedoorstroming over activiteiten:

Als test werden in de afgelopen weken een paar mails verstuurd naar de
leden waarvan we een E-mailadres in ons ledenbestand hebben. Heb je die
mails niet ontvangen?
Waarschijnlijk is je E-mailadres niet opgenomen in het ledenbestand of is
het E-mailadres in ons bestand niet meer in gebruik of aangepast. In alle
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gevallen zou het fijn
raymond.ict@marktrotters.be.

zijn

als

je

dat

meldt

aan

Uitgetreden bestuursleden:
Belangrijk: Niemand is verplicht om een reden op te geven bij indiening
van ontslag.
Toch is het misschien nuttig eventuele grieven te verduidelijken. Daarom
nodigen we langs deze weg uitgetreden bestuursleden uit om via de weg
die ze zelf verkiezen hun eventueel ongenoegen te verduidelijken. Dat kan
via de weg van hun voorkeur (telefoon, E-mail, brief, …), maar wellicht
best door een persoonlijk gesprek na afspraak met het huidige bestuur.
Schriftelijk overleg leidt immers gemakkelijk tot misverstanden of
onbedoelde interpretaties. (Dat hebben we spijtig genoeg moeten
ondervinden toen we tijdens de lockdown geen fysieke vergaderingen
konden houden.) Contact opnemen kan met een bestuurslid, die dan de
nodige afspraken zal regelen. De contactgegevens vind je op de achterzijde
van dit boekje. Wie weet of er geen aanzet tot oplossing ontstaat of
alleszins lessen kunnen getrokken worden voor de toekomst.

Onze herenigingtocht C.
Zesentwintig Marktrotters vertrokken nabij het oude voetbalveld van S.K.
Halle-Pepingen, aan het café Lamme Gisj.
We stapten al gauw klein wegeltje in, genoemd Nikkenberg, in
tegenovergestelde richting van de ‘Weg-om’, een bedevaart route van de
‘Zwarte Onze-Lieve-Vrouw’ van Halle. Vandaar hadden we een mooi
panorama over onze stad. Langs het Sint-Mariaziekenhuis trokken over de
Groebegracht waar ons eerste obstakel kwam, de overstroming van de
gracht.Doch wij hadden het vooraf opgevangen met wat houten plankjes
en de 5 zandzakjes van de stad.
We trokken door de Beertsestraat waar Colruyt zijn drukkerij heeft, en
waar ook een paar reusachtige windmolens staan, waardoor vele huizen
van elektriciteit voorzien worden. Verderop, waar nu bomen en struiken
staan, bevond zich vroeger een stortplaats voor huisafval.
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Toen kwam het tweede obstakel: de Elbeekdries op en dat is een echte
berg.
We trokken de Ninoofsesteenweg over naar de Papestraat, met het derde
obstakel: een paar trapjes af naar een grote waterplas waar je bijna kunt
zwemmen. Zo trokken we langs drie mooie veldwegen naar Alsput waar
we terug een smal paadje namen en boven op de helling, wanneer het mooi
weer is, kan je Brussel zien. Zo trokken we naar Stroppen waar we enkele
jaren geleden een wandeling hadden van 50 km.
Vandaar ging langs de Groeningenstraat terug naar Lamme Gisj, waar we
een frisse pint of een lekkere koffie konden drinken en wat bijpraten. We
hopen dat iedereen ervan genoten heeft.
Bedankt aan allen die er waren maar ook Bea en Raymond voor de
begeleiding. Maar zeker Michel dat hij de wandeling mee heeft ingelopen
en begeleid.
Marie-Lou
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Herenigingstocht D.
Beste vrienden Marktrotters.
In bestuurskring zijn we van mening dat, hoe
groot of klein de vorige opkomsten ook mogen
gezien worden, het de moeite loont om na A, B
en C ook nog een volgende herenigingstocht D in
het leven te roepen.
We beleefden al mooie initiatieven in Lieferinge,
Sint-Pieters-Leeuw en Halle. De beurt is nu aan
Galmaarden.
De opmerking bereikte ons dat +/- 9 km als enige
afstand niet voor iedereen haalbaar is, daarom zal
nu zowel een afstand van +/- 6 als +/- 9 km
aangeboden worden.
Ook wij willen meewerken aan een gezondere en vitalere levensstijl van
onze leden en jullie aanzetten om op een verantwoorde manier en, zeer
laagdrempelig, te bewegen = te wandelen.
Inschrijven is ook nu niet nodig, we
verwachten jullie op zaterdag 12 maart 2022
om 14u00 aan "Het Baljuwhuis" van
Galmaarden. Er is parking in de omgeving.
Na de inspanning kunnen jullie alvast nog
(na-) genieten van een drankje, aangeboden
door de clubkas, in één van de horecazaken
in het centrum.
Patrick
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Busuitstappen 2022:
Wedoenda !
Als vervolg en aanvulling op het artikel verschenen in het vorige ’t Trotterke
gelieve jullie hierna een beperkt busuitstap programma te willen vinden met
betrekking tot het jaar 2022.
Deze gezamenlijke busuitstappen brengen ons op/naar:
⇨ zondag 3 april
: Deurne (Diest) - Sporton Deurne (Vlaams-Brabant)
⇨ zondag 29 mei
: Lichtaart - De Pompoenstappers (Antwerpen)
⇨ zondag 21 augustus : Hechtel (Hechtel-Eksel) - Bosdravers Eksel (Limburg)
Zomertocht
⇨ zondag 9 oktober
: Welkenraedt - Pomona Trotters (Luik)
Gelieve rekening te willen houden met volgende algemene bepalingen:
⇒
⇒
⇒
⇒

Vertrek: Parking Sporthal Hernekouter Herne om 7.30 u.
Terugkomst: +/- 18.00 u
Deelnameprijs: 10,00 € of spaarkaart trouwe medewerker
Bijkomende opstapplaatsen (al naargelang belangstelling):
- Kesterbrugge op kruispunt Langestraat/ Stwg Asse in
Kester
- Aan spooroverweg in Ternat

Voor zover de Corona toestanden het ons dan allemaal toelaten en mits
voldoende interesse is het de bedoeling, na zowat 2 jaren gedwongen rust, bij
elke aangeboden busreis opnieuw te gaan genieten zoals in ’t verleden.
Alvast hopelijk tot dan om er gezamenlijk opnieuw gezellige uitstappen van te
maken met een groep enthousiaste Marktrotters!
JMarie
29

30

1ste Busuitstap 2022: Zondag 3 april * Deurne (Diest)
Voor zover de Corona toestanden het ons op bewuste dag allemaal toelaten en
mits voldoende interesse gaan wij, naar aanleiding van deze 1ste busuitstap, op
verkenning naar de noordelijke kant van de provincie Vlaams-Brabant.

⇨

Weetjes:

Afstand: Herne - Deurne (Diest): 110 km
Deelnameprijs: 10 € p/p of spaarkaart af te geven aan Bea
Datum: Zondag 3 april 2022
Deadline betaling: 18 maart 2022
Heen - Terug: Parking Sporthal Hernekouter Herne 7.30 u - 18.00 u.
Bijkomende opstapplaatsen: Kesterbrugge Kester - Spooroverweg Ternat
Vereist aantal minimum deelnemers: 20

⇨

Info wandeling:

Organisator: Sporton vzw Deurne-Diest (4041)
Benaming: Sint-Engelbertustocht
De Sint-Engelbertuskerk.
Omschrijving: Bosrijke wandeling over
Oosterbergen, Rode Berg en Gerhagen. 2e
startplaats: Voetbalkantine Okselaar,
Pastoor Brissacstraat 23 in ScherpenheuvelZichem (ook kleine afstanden).
Startlocatie: SOK, Hasseltsebaan 43, 3290
Deurne (Diest) (Vlaams-Brabant)
Afstanden: 5, 7, 13, 20, 25, 32 & 43 km

⇨

Info regio:

Deurne is een dorp en deelgemeente van Diest in het noordoosten van
de Belgische provincie Vlaams-Brabant. Het behoort zowel geografisch als
volkskundig tot de Kempen. Het meest noordelijke punt van de provincie
Vlaams-Brabant ligt op het grondgebied van het dorp.
Wij hopen met dit eerste aanbod jullie goesting tot deelname te kunnen
aanwakkeren en durven hopen op een gunstige respons op dit verzoek
Toedelie,
Jean-Marie
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Hernieuwing lidgelden en actueel ledenbestand.
Onze bijzondere dank aan de 131 leden die op datum van 20 december
2021 hun lidgeld hernieuwden.
Uiteraard vermeldenswaardig het feit dat er in 2021 terug 3 leden waren
die de respectabele leeftijd van 80 jaar hebben bereikt en, alle
omstandigheden in acht genomen, nog actief deelnemen aan
wandeltochten. Zowel Willy Somers, Elie Volckaert als Alex Geysels
willen we dan ook hartelijk feliciteren, een passend geschenk viel hen
intussen te beurt.
Ook willen we Jozef Charlier bedanken om zich als nieuw lid aan te sluiten
bij onze wandelclub, hopelijk krijgt Jozef hierin navolging.
Net als vorige jaren blijft de huidige lidkaart in gebruik, bij betaling van
het lidgeld wordt dit aan Wandelsport Vlaanderen doorgegeven, waarna
het verder gebruik van de lidkaart wordt geactiveerd.
Ook nu nog kunnen jullie het lidgeld overmaken door storting van € 15,00
op rek. nr. BE10 0011 1523 8504 met als mededeling lidgeld 2022. Hou er
AUB rekening mee dat wie in 2022 deelneemt aan een officiële
wandeltocht van WSVL, maar de betaling van zijn lidgeld niet in orde is,
vanaf 1 januari € 3,00 dient te betalen i.p.v. de doorgaans € 1,50 voor
clubleden.
We wensen aan iedereen alvast héél véél wandelplezier in het nieuwe jaar.
Patrick

Nog een goede reden om je lidgeld tijdig te betalen.
Door een geldig lidmaatschap van de club geniet je automatisch van de
ongevallenverzekering die de federatie Wandelsport Vlaanderen heeft
afgesloten, OOK als je gewoon op eigen houtje gaat wandelen, wat
wellicht de komende weken wel vaker zal gebeuren omdat heel wat
georganiseerde wandeltochten afgelast zijn wegens…je weet wel!
Het is daarom belangrijk zo snel mogelijk je lidgeld voor 2022 te storten,
zodat je verzekerd blijft.

33

Mag er ééns gesproken en gelachen worden
up z’n Ostêns : Nunnetjes en menèère paster !
Drie nunnetjes die regelmoatig in de pastorie bie menèère paster kwamn
küschen,sloegn an ’t komeeren.
Zegt ’t èèrste nunnetje : “Wit je wa da’k tusschen menèère paster z’n
paperassen gevoenden hèn ? Pornobladjes!”.
En wat hè je d’ermee gedoan ?” vroegen de twèè andere nunnetjes. “In de
stove gesmeten, nateurlijk!”.
En wit je wa da kik tusschen menèère paster z’n oenderbroeken gevoenden
hèn ?” riep ’t twèède nunnetje. “Een pakstje capotes anglaises !”.
“En wat hè je gie d’ermee gedoan ?” vroegen de twèè andere nunnetjes.
“Overal gatjes in gestekt!”.
… En toenne, toenne viel ’t derde nunnetje van heur stokstje !
Jean-Marie
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Cadeautochten 1ste trimester 2022
De eerste cadeautocht van 2022 gaat door in Geraardsbergen. Op zondag
30 januari 2022 kan je deelnemen aan de ‘Manneken-Pistochten’ van
wandelclub Padstappers. Je krijgt er een mix van natuur en cultuur in het
stadscentrum. Meer info vind je op www.padstappers.be.
Voor de tweede cadeautocht trekken we richting Ternat. Zondag 27
februari 2022 staat daar de ‘Sprokkelmaandtocht’ van wandelclub
Kruikenburg op de agenda. Wandelen doe je er door het park van
Kruikenburg en langs rustige wegen en veldpaadjes. Bijkomende info is
terug te vinden op ‘wandelclubkruikenburg.wordpress.com’.
Wandelen doe je telkens gratis en je krijgt ook nog 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 lidkaart
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.
Dat wordt genieten op beide zondagen.
Hopelijk gooit corona geen roet in het eten en lopen we elkaar op één van
de wandelingen eens tegen het lijf.
Met sportieve groeten en tot dan!
Bea
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Voor je agenda:

Als dat nog niet
gebeurd is…
Regelmatig
30/01/2022
27/02/2022
12/03/2022
18/03/2022
03/04/2022

Lidgeld voor 2022 overschrijven
Website raadplegen voor nieuwe activiteiten.
Gratis naar ‘Mannekenpistocht’ Geraardsbergen (bon)
Gratis naar ‘Sprokkelmaandtocht’ Ternat (bon)
Herenigingstocht D (Groepswandeling) Galmaarden
Laatste dag betaling busuitstap Deurne
Busuitstap naar Deurne (Diest)

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

Marielou
Raymond

Bijhouden trofeeën

Etienne

Patrick
Bea

Volgende bestuursvergadering: 4 februari 2022
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 2022

41

