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Voorwoord 

Beste lezer, 

Toen dit Trotterke in je brievenbus viel heb je wellicht gedacht: ‘Wat een 

mager beestje!’ 

Inderdaad dit nummer is fel afgeslankt en daar zijn een paar redenen voor.  

Er staan geen advertenties meer in het boekje. Verderop lees je hoe dat 

komt. 

Daarenboven hebben in het recente verleden ontwikkelingen 

plaatsgevonden die enorm belangrijk zijn voor het voortbestaan en het 

welzijn van de vereniging.  

Kortom: er hingen zware onweerswolken boven je wandelclub, maar het 

ziet er naar uit dat er opklaringen te verwachten zijn. 

Wat je wel vindt in dit blad is info over de komende busuitstappen en de 

aankondiging van geplande cadeautochten. 

Dit Trotterke is trouwens het laatste dat verschijnt onder de huidige 

redactie. Dat betekent uiteraard niet dat je in het vervolg je clubblad zult 

moeten missen.  

Geniet alvast van prachtige wandelingen in de komende maanden en kijk 

uit naar verdere info over je wandelvereniging. Het wordt zeker 

interessant. 

Raymond. 

Een superslank Trotterke 

Geen advertenties meer. Hoezo? 

Door de coronapandemie moesten in 2021 de meeste organisaties afgelast 

worden en was het voor veel van onze sponsors ook een moeilijke periode. 

De overeenkomsten liepen telkens van 1 juli tot 30 juni van het volgende 

jaar. Daarom besliste het bestuur om voor de periode 2021-2022 geen 

sponsorgelden te vragen maar wel een jaar gratis advertenties te plaatsen 

als erkentelijkheid voor de steun die we jarenlang mochten genieten.  
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Toen in 2022 de periode aanbrak om de overeenkomsten te vernieuwen 

was er grote ongerustheid over het voortbestaan van de club en was het 

nogal kies om sponsorgeld te vragen voor een vereniging die misschien 

niet ging overleven. Dat vonden we nogal ongepast en er werd beslist om 

geen overeenkomsten te maken die mogelijk niet volledig konden 

nagekomen worden. Vandaar dat er vanaf dit nummer geen advertenties 

meer verschijnen. 

Intussen is er echter licht aan het einde van de tunnel… 

 

Hoe zit dat nu eigenlijk met de club? 

Toen de wandelactiviteiten na de pandemie stilaan op gang kwamen, 

ontstond bij het bestuur toch onzekerheid over haalbaarheid van de 

traditionele tochtorganisaties. Vooral het mogelijk ontbreken van mensen 

voor organisatorische taken zoals parcours- en rustpost-

verantwoordelijken baarde nogal wat zorgen. Omdat de federatie boetes 

oplegt als aangekondigde tochten niet georganiseerd worden, koos het 

toenmalige bestuur om voor 2022 een zogenaamd ‘sabbatjaar’ in te lassen. 

Dat betekent dat de club gedurende dat jaar geen eigen tochten 

organiseert, maar dat de vaste datums voorbehouden blijven voor het 

daaropvolgend jaar.  

Op 30 oktober 2021 werd een infovergadering voor de leden belegd om 

het probleem ter kennis te brengen en een oproep te doen tot al wie kon 

of wilde bijdragen aan een oplossing.  

Tijdens die vergadering waren ook kritische stemmen te horen en werden 

suggesties gedaan om de werking te verbeteren. Iemand liet opmerken dat 

het oudere bestuur misschien beter plaats ruimde voor nieuwe mensen. 

Echter, tegen begin juni 2022 moet men bij de federatie de kalender voor 

het jaar 2023 indienen. Als tegen dan geen oplossing gevonden werd, bleef 

er alleen de mogelijkheid over om de werking van de club eind 2022 te 

beëindigen.   

Op 2 mei bracht de secretaris Wandelsport Vlaanderen hiervan op de 

hoogte. Een paar weken later liet Wandelsport Vlaanderen, tot 



 

 
3 

 

verwondering van het bestuursorgaan van De Marktrotters, weten dat er 

rond de voormalige voorzitter een groep van kandidaat-bestuurders 

bestond.  

Uiteindelijk kwam er een gesprek tussen voormalig voorzitter Willy Jeuris 

en een delegatie van het huidige bestuur, bestaande uit secretaris Patrick 

Janssens en penningmeester Bea De Vogel. 

We besparen u de verdere details, maar het leidt uiteindelijk tot de 

overeenkomst dat het huidige bestuur collectief ontslag zal nemen en dat 

een volledig nieuw bestuur de taken zal overnemen. Voor 2023 is een 

normale werking in het vooruitzicht gesteld. 

Omdat het over een vzw gaat kan dit niet zomaar onderhands geregeld 

worden, maar moet men wettelijke procedures volgen. Vandaar dat het 

enkele weken kan duren tot de volledige omschakeling rond is. 

Bij het Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw’s hebben we 

advies gevraagd over hoe dit correct moet verlopen. Zodra dit advies 

bekend is kunnen verdere stappen gezet worden. 

Omdat de procedures nog maar amper gestart zijn op het ogenblik dat we 

dit Trotterke samenstellen, kunnen we de namen en functies van de 

nieuwe bestuurders nog niet bekend maken.   

Raymond 

Een woord van dank. 

De afscheidnemende bestuursleden danken van harte de tientallen leden 

die in de loop van vele jaren zich als vrijwilliger hebben ingezet om met 

welke taak dan ook bij te dragen aan het succes van de wandelorganisaties 

van Wandelclub De Marktrotters. 

Zonder die mensen waren organisaties onmogelijk. Zij waren er zich 

terdege van bewust dat een vereniging maar kan slagen in haar werking als 

iedereen zijn eigen steentje bijdraagt, op welke wijze dan ook. 

Aan al die mensen: een welgemeende DANK U! 

Namens de afscheidnemende bestuursleden. 
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ONS DORP IN DE KEMPEN 

Voor onze 2de busuitstap dit jaar, op zondag 29 mei ll., werd Lichtaart 
uitgekozen, een dorp in de provincie Antwerpen en deelgemeente van 
Kasterlee. Voor één dag ons dorp in de Kempen. En dat zullen we geweten 
hebben. 
Na een busrit van 1¾ uur was het moment aangebroken om de benen te 
strekken en op pad te gaan in deze prachtige groene long van de Antwerpse 
Kempen. 
Op het menu van de Pompoenstapperswandeling stond onder meer: 
85% door de bossen van Lichtaart en Kasterlee. Wandelen door 
Koningsbossen, Provinciaal domein Hoge Mouw, Rulheide, Zandschel en 
afhankelijk van de gekozen afstand Hoge Rielen, Witte Bergen en 
Weigerbergen. 
Dit alles kon de wandelaars - ze waren in totaal met 1.144 - zeker en vast 
bekoren, de Marktrotters behaalden in de einduitslag een fraaie zesde plaats. 
De aangeboden afstanden vielen dus best mee, het (water)zonnetje was 
eveneens van de partij en de rustposten op regelmatige afstand zorgden voor 
de nodige bevoorrading van spijs en drank onderweg. 
Als beloning voor onze aanwezigheid met 32 Marktrotters, één iemand diende 
noodgedwongen af te zeggen, werd ons een kratje van 3 flesjes streekbieren 
aangeboden. 
 
Tijdens de klassieke en traditionele verloting tijdens de terugreis mocht Danny 
Van Zeebroeck zich de gelukkige winnaar prijzen van dit gerstenat. Alvast 
santé Danny! 
 
Bus en chauffeur waren dit keer van prima kwaliteit, vast veel beter dan bij de 
1ste busuitstap van begin april. 
 
Mijn dorp in de Kempen destijds en ook nu nog o zo succesrijk bezongen door 
o.a. de betreurde Louis Neefs was op bewuste zondag door de Marktrotters 
even ingepakt als “Ons dorp in de Kempen”. 
 

Jean-Marie 
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       Cadeautochten         

 

• Zondag 31 juli 2022 → ‘26e Taalgrenswandeling Pajottenland en 

Roman Païs’ bij wandelclub Halfoogstvrienden Bellingen.  

De natuurwandeling bij uitstek (ook bij regenweer)! Het accent ligt 

op het parcours! Stappen door het Pajottenland en Roman Païs met 

een maximum aan onverhard. Door bos en veld, weide en privé-

domeinen.  

Startlocatie: Zaal De Kring, Kareelstraat 11, 1674 Bellingen (Pepingen) 

Starten tussen 07u.00 en 15u.00 

Laatste aankomsttijd 18u.00 

Afstanden: 7km – 10km – 15km – 20km – 25km – 32km – 42km – 50km 

– 60km 

Meer info op www.wchvbellingen.be 

• Zondag 28 augustus 2022 → ‘23e Baljuwtochten’ bij burenclub 

Parel van het Pajottenland Galmaarden. Je start vanuit een uniek 

kader met een mooi park. Langs tal van rustige wandelpaadjes geniet 

je maximaal van een pareltocht. Via een natuurgebied en de 

meanderende Mark loop je even over de provinciegrens.  

Startlocatie: Gemeentelijk Trefcentrum Baljuwhuis, Kammeersweg 2, 

1570 Galmaarden 

Starten tussen 07u.00 en 15u.00 

Laatste aankomsttijd 18u.00 

Afstanden: 4km – 6km – 9km - 12km – 16km – 21km – 25km – 28km – 

34km 

Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens. 

Minstens één parcours geschikt voor rolstoelen.  

Meer info op www.parelvanhetpajottenland.be 

http://www./
http://www.parelvanhetpajottenland.be/
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• Zondag 11 september 2022 → ‘8e Ajuintocht’ een organisatie van 

WSV De Kadees vzw Aalst.  

De wandeling gaat via trage wegen richting Burst. Hier ontdek je 

langs een natuurpad een uniek onbekend stiltegebied gelegen naast 

de Ter Erpenbeek. Je stapt verder langs de vallei van de Molenbeek 

en kronkelende paadjes richting Mere.  

Startlocatie: Sint-Jozefschool, Kloosterstraat 31, 9420 Mere (Erpe-Mere) 

Parkeren: ruime parking aan de start en eveneens op 200m van de startzaal. 

Starten tussen 07u.00 en 15u.00 

Laatste aankomsttijd 18u.00 

Afstanden: 4km - 8km – 12km - 20km – 26km  

Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens. 

Meer info vind je op www.dekadees.be 

Wandelen doe je 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 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 vzw. 

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 

 

  

http://www.dekadees./
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BUSUITSTAP ZONDAG 21 AUGUSTUS 2022 
 
 
Waar heen  : HECHTEL, een dorp dat sinds 1977 samen met het 
dorp Eksel de fusiegemeente Hechtel-Eksel vormt, gelegen in Limburg. 
 

Wandeling : Zomertocht 
 

Organisator : W.S.V. De Bosdravers Eksel (WSVL 2048) 
 

Afstanden  : 4 – 8 – 12 – 20km 
 

Omschrijving : Wandelen door het duingebied en het brongebied van 
de Zwarte Beek. 
 

Startlocatie : Don Bosco College, Don Boscostraat 72, 3940 
Hechtel (Hechtel-Eksel) 

  
Deelnameprijs : € 10,00 per persoon of spaarkaart/waardebon af te 

geven aan de penningmeester. Opstapplaats vermelden 
op storting of kaart/bon. 

 

Deadline betaling: vrijdag 5 augustus 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) 
 
 
Hopelijk tot dan! 
 
een grote  

Bea 
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BUSUITSTAP ZONDAG 9 OKTOBER 2022 
 
 
Waar heen  : WELKENRAEDT, een gemeente in het Land van 
Herve, gelegen in de provincie Luik. Vooral bekend omwille van het 
jaarlijkse carnavalsfeest. 
 

Wandeling : 45e Marche d’automne 
 

Organisator : Amicale Marcheurs “Pomona Trotters” Welkenraedt 
(FFBMP → LG 112) 
 

Afstanden  : 3 – 6 – 12 – 21km 
 

Omschrijving : De heuvelachtige parcoursen lopen richting de dorpen 
Baelen-sur-Vesdre  en Membach. 
 

Startlocatie : Centre Sportif, Rue Grétry 10, 4840 Welkenraedt 
  
Deelnameprijs : € 10,00 per persoon of spaarkaart/waardebon af te 

geven aan de penningmeester. Opstapplaats vermelden 
op storting of kaart/bon. 

 

Deadline betaling: maandag 26 september 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) 
 
 
Geniet mee van dit wandelparadijs! 
 

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 

de ‘26e Taalgrenswandeling Pajottenland en Roman Païs’  

(zondag 31 juli 2022) ingericht door 

 Halfoogstvrienden Bellingen (4360) 

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). 

 



 

 
12 

 

  



 

 
13 

 

 

Wandelclub De Marktrotters Herne vzw 

Liezebeekwijk 52, 1540 Herne 

Deelnamebon 

Wandeltocht 
Geldig voor gratis inschrijving en een gewone consumptie op  

de ‘23e Baljuwtochten’  

(zondag 28 augustus 2022) ingericht door   

Parel van het Pajottenland (4254) 

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 ‘8e Ajuintocht’  

(zondag 11 september 2022) ingericht door  

WSV De Kadees vzw (3063) 

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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Voor je agenda: 

Regelmatig Website raadplegen voor nieuwe activiteiten. 

31/07/2022 Cadeautocht in Bellingen 

05/08/2022 Laatste dag inschrijving/betaling busuitstap naar Hechtel 

21/08/2022 Busuitstap naar Hechtel 

28/08/2022 Cadeautocht in Galmaarden 

11/09/2022 Cadeautocht in Erpe-Mere 

26/09/2022 Laatste dag inschrijving/betaling busuitstap naar Welkenraedt 

09/10/2022 Busuitstap naar Welkenraedt 


