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Een voorwoord met witte rook…
Nog niet zo lang geleden luidden wij, als bestuur van De
Marktrotters Herne, de alarmbel omdat de takenpakketten voor ons beperkte aantal bestuursleden erg
zwaar begonnen door te wegen. Sommigen dachten er
zelfs even aan er de brui aan te geven.
Gelukkig is het tij op korte tijd behoorlijk gunstig gekeerd: Vier leden –
twee echtparen, trouwens – zijn tot ons bestuur toegetreden. Maggi De
Wolf en Benny Luchtens, Theresia Clerens en Paul Leemans zijn sedert
13 mei officieel bestuurders van onze vzw. Dat wordt trouwens
eerstdaags gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Lid worden van zo een bestuur vraagt natuurlijk wat inlooptijd: ik weet
nog dat ik als kersvers bestuurslid het op vergaderingen in Keulen
hoorde donderen als bepaalde onderwerpen ter sprake kwamen. Je hoort
over situaties waarvan je in de verste verte niet wist dat een simpele
wandelclub daarmee te maken krijgt: wetgeving met regels en regeltjes
dat het geen naam meer heeft. En plots besef je dat je vroeger wel eens
dacht: ‘Waarom doen ze dat niet zus of zo?’, maar dat het allemaal niet
zo eenvoudig is en dat zowel die ‘zus’ als die ‘zo’ wel ergens tegen een
juridisch of organisatorisch bezwaar kunnen aanbotsen.
Onze kersverse bestuurders laten zich echter niet
afschrikken en hebben al meteen de touwtjes in handen
genomen: Paul en Theresia zorgen voor de organisatie
van de busuitstappen en Benny en Maggi starten deze
zomer al met een groepswandeling in Herfelingen. Je
leest meer daarover verder in dit clubblad.
Ook Jean-Marie krijgt wat minder werk op zijn bord als parcoursmeester:
in 2017 zal Etienne de organisatie van de Eindejaarstochten verzorgen.
Hij
is
daar
trouwens
al
volop
aan
bezig.
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Onze penningmeester(es) Bea kreeg aanvankelijk koude rillingen toen we
vaststelden dat onze vereniging BTW-plichtig is en dat dit een behoorlijk
ingewikkelde materie is voor wie geen opleiding boekhouden heeft
genoten. Ze heeft er heel wat rusteloze nachten aan overgehouden.
Omdat we keurig met alle reglementeringen in orde willen zijn, hebben
we besloten om voor de BTW-administratie een beroep te doen op een
professioneel boekhoudkantoor.
Ook niet vergeten dat secretaris Patrick een
‘duiveltje-doet-al’ is, die zich over zoveel zaken
ontfermt, dat je ze hier niet allemaal kunt
opnoemen.
Met al dat positieve nieuws zijn we met
geestdrift bezig aan de organisaties voor 2017,
want secretaris Patrick moet binnenkort al de
hele planning bezorgen aan ‘Wandelsport Vlaanderen’.
Intussen runt Marie-Lou, geassisteerd door haar Willy, haar clubwinkeltje
naarstig verder. Kijk eens op de website voor het aanbod.
Jean-Marie is klaar met de voorbereidingen voor de Urbanustochten. Je
vindt al zijn informatie in dit boekje. Op de website van de club vind je
zijn omschrijving van de parkoersen per afstand.
Een bloemetje ook voor alle vrijwilligers die voor, tijdens en na onze
eigen wandeltochten telkens weer klaarstaan om de wandelaars een
prachtige dag te bezorgen. Zij staan trouwens ook klaar om mensen die
zich voor het eerst als vrijwilliger aanmelden wegwijs te maken.
En zoals ene Angela ooit zei: ‘Wir schaffen das…’. Hopelijk ‘schaffen’
wij het met minder problemen dan zij…
Raymond
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WISSELBEKER DOOR DE JAREN
JAAR
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

PUNTEN

PLAATS

708
65
955
63
1.103
64
1.032
76
1.349
65
1.439
60
1.094
70
1.041
87
1.079
83
1.376
68
1.357
74
1.221
84
1.061
92
1.186
87
2.004
59
2.191
53
2.824
38
2.980
36
3.146
34
3.012
33
2.600
35
2.887
33
2.516
32
2.715
31
2.550
30
7.672
67
Start nieuw systeem
8.907
56
9.592
52
Overgangsjaar zonder wisselbekerpunten
???
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Busuitstap La Reid
Op zondag 15 mei vertrokken we met 45 Marktrotters richting La Reid.
La Reid is een deelgemeente van Theux en ligt in de provincie Luik. Na
een ietwat langere busreis kwamen we dankzij chauffeur René rond 10
uur veilig aan. Voor de meesten eerst een koffietje alvorens de door ons
gekozen tocht van 12.7 kilometer aan te vangen.
Langs velden en bossen, en zonder de, al te veel, gevreesde klimmetjes,
kwamen we aan in de rustpost.
De rustpost in Desnié, een gehucht van La Reid, was typisch Waals. Een
tent en wat banken. Maar toch konden we hier ons wat versterken voor
de rest van de tocht.
Een kleine kilometer verder bevond zich het kerkje van Desnié met haar
kerkhof. Op het kerkhof bevonden zich vooral oude graven en
verwonderlijk ook 5 graven van gesneuvelde Britse soldaten.
Terug langs veel velden en bossen en met prachtige vergezichten
belanden we in de volgende rustpost te Winamplanche, eveneens een
gehucht van La Reid.
Op deze 2de rustpost kregen wij dan alsnog een plaatselijke bui zelfs met
wat hagelstenen.
Na een stevige afdaling met daarna een stevige klim langs de velden en
nog wat ‘plat’ kwamen we na deze prachtige natuurwandeling terug aan
in de startzaal. Het is verwonderlijk hoeveel natuur op deze wandeling
werd bewandeld.
Nu nog een stevige pint en een lekker taartje en dan terug huiswaarts.
Een rangschikking werd er niet opgemaakt maar we mochten wel voor
onze busuitstap een beloning ontvangen van de organisatoren, namelijk
een bierkorf. Deze werd op de bus verloot en gewonnen door Marielou.
Rond 18 u 30 kwamen we terug aan in Herne.
Paul
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Mee met de bus?
Wanneer?

Zondag 7 augustus 2016

Naar?

Lommel

Organisator :

W.S.V. Milieu 2000

Wandeltocht :

Internationale Teutentocht

Startplaats :

Provil
Duinenstraat 1, Lommel

Afstanden :

4 - 9 – 13 – 16 – 20 - 25

Opstapplaatsen : Denderwindeke (kerk) : 07.15 u.
Herne, Hernekouter : 07.30 u.
Kesterbrugge : 07.45 u.
Ternat (hoek Assesteenweg/Statiestraat) : 8.00 u.
Prijskaartje : € 10.00 per persoon, reservering ten laatste op 24 juli
2016 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 (Lommel) en de opstapplaats.
Aantal plaatsen is beperkt tot 60.
De wandeling: Een teut was een rondreizende handelaar of
ambachtsman die vanuit zijn thuisbasis in Westfalen of de Kempen met
zijn koopwaar op de rug naar Nederland, Duitsland, Frankrijk,
Luxemburg of zelfs Denemarken trok. De teuten vertrokken in de lente
naar andere streken om daar rond te venten of er een winkel open te
houden. In de winter keerden ze terug om hun tijd thuis door te
brengen.
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Men belooft een natuurwandeling langs de IJzeren Rijn, Hoeverbergen,
het Kattenbos met de Leyssensmolen en het Duits Oorlogskerkhof en
de oude kruisweg op het natuurgebied Eikesberg.
Lommel : is een plaats en een stad in de Belgische provincie Limburg en
is er ook de derde winkelstad. De stad ligt op de waterscheiding van de
stroomgebieden van Schelde en Maas.
Paul & Theresia

WIJ ZIJN ONZE SPONSORS HEEL ERG DANKBAAR.
De voorbije weken stelden we terug de vraag aan onze talrijke sponsors
of ze hun publiciteit wilden hernieuwen.
Op een paar uitzonderingen na (vooral door stopzetting van hun bedrijf)
kunnen we ook dit jaar terug beroep doen op heel wat mensen die ons
op deze manier steunen.
Als bestuur willen we al deze mensen dan ook oprecht danken voor hun
medewerking en financiële steun, want zonder hen zou het uitbrengen
van een clubblad en het aanmaken van folders immers een zéér dure
zaak zijn.
Beste leden mogen we jullie dan ook beleefd vragen deze mensen niet te
vergeten bij de dagdagelijkse aankopen, één of andere investering of
gewoon een bezoek te brengen en hen dankbaar te zijn voor hun steun
aan onze wandelclub.
Dankzij onze sponsors zijn wij als bestuur in de mogelijkheid om
allerhande belangrijke informatie door te spelen, via het clubblad en via
de folders. We kunnen ons niet inbeelden hoe dit anders op een even
efficiënte ( lees financieel vriendelijke ) manier zou kunnen gebeuren.

Patrick
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HIER KOMEN ZE ... DE URBANUSTOCHTEN !

Ter opvolging en vervollediging
van het verdere beloofde
nieuws in de vorige editie van
ons " 't Trotterke" gelieve jullie
hierna heel wat meer concretere
gegevens (info rustposten &
afstanden / lijst medewerkers /
prognose omtrent totaal aantal
deelnemers en per locatie)
omtrent
onze
2de
wandelorganisatie van dit jaar te
willen vinden.

Aan allen die aan deze 32ste
editie hun medewerking zullen
verlenen alvast nu al mijn
oprechte dank !

Jean-Marie
tochtverantwoordelijke
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URBANUSTOCHTEN : Zondag 17 juli 2016
Rustpost

Rustpost

Art Valley

Willem Tell

Heydestraat 6
Sint-Pieters Kapelle

Hernestraat 5
Tollembeek

Eigen beheer eigenaars

Bestuur

EW : 08.00
LW : 15.00

Rustpost

Rustpost

Parochiaal
Gemeentelijk
Centrum
Recreatiecentrum
Lindestraat 17 Vollezelestraat 48
Herne
Vollezele
Paul & Theresia Danny & Greet
EW : 07.30
LW : 17.00

EW : 07.30
LW : 17.30

EW = eerste wandelaar
LW = laatste wandelaar
Contact
Contact
Jean-Marie
Patrick
0472 / 63 42 08 0484 / 96 49 50

1x

2x

1x

2x
tot Werkelijke
finish afstanden

Afstanden
4 km
4 km
6 km
10 km
15 km
22 km
32 km

natuur parkoers
verhard wegen parkoers
3,7
8,7
8,7

5,5

5,3
8,1
8,1
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3,1

5,7
7,7
7,7

3,3
4,9
2,7
5,8
2,7

Aantal
rustposten

3,7
4,2
7,0
10,6
15,7
25,7
32,7

0
0
1
1
2
3
4

update :

17-06-16
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URBANUSTOCHTEN - Zondag 17 juli 2016
Prognose aantal : 1.684
%
4 km
6 km
10 km
15 km
22 km
32 km

10,00
15,00
29,00
28,00
14,00
4,00

168
253
488
471
236
67

100,00
Totaal : 1.684

Start / Aankomst : Ontmoetingscentrum Willem Tell Tollembeek
Rustpost : Ontmoetingscentrum Willem Tell Tollembeek
Rustpost : Gemeentelijke Recreatiecentrum Vollezele
Rustpost : Parochiaal Centrum Herne
Rustpost : Art Valley Sint-Pieters Kapelle

4 km 6 km 10 km 15 km

22 km
1x
2x

32 km
1x
2x

168

236

67

236
236

67
67
67

253
253

488

471

488

471
471

236

67

Basis berekening :
2011
2012
2013
2014
2015
Gemiddelde :

1.627
1.733
1.415
1.284
2.360
1.684
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vrijdag 17 juni 2016

Totalen
1.684
253
1.027
1.010
370
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UT 2016 - Zondag 17 juli 2016 - Overzicht medewerkers

1 DE VIS Godelieve
2 DEVOS André
3
4 LUCHTENS Benny
5
MANSART Fernand
6 MICHIELS Philemon
7
8 VAN BELLINGHEN Willy
9
10 VANZEEBROECK Danny
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

BORREMANS Frans
CUVELIER Emile
DE BOECK Anne
DEKEGEL Willy
LEEMANS Paul
MICHIELS Antoine
NOTAERTS Adrienne
LONGIN Frans
SCHOLS Jacqueline

Gemeentelijk Recreatiecentrum Vollezele
HUGO Monique
DE WOLF Maggi
CAUCHIE Christiane

?
?

BOCKSTAELE Liliane
VAN ISVELDT Berthe
VAN GINDERDEUREN Greet

Rustpostverantwoordelijke
Rustpostverantwoordelijke

Parochiaal Centrum Herne
DEBRUYN Claire
LANER Marina
CLERENS Theresia

Rustpostverantwoordelijke
Rustpostverantwoordelijke

DUQUENE Anne-Marie
SPRINGAEL Yvette

Vervolg van de medewerkerslijst op volgende tekstpagina…
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CLEMENT Lucien

Ontmoetingscentrum Willem Tell Tollembeek

COPPENS Luc
DE BOCK Michel
DE CLERCQ Helena
DE MUYTER Anne-Marie
DESCHUYTENEER Michel
DE SLAGMEULDER Willy
DE WOLF Luc
GOOSSENS Jimmy
HEMERIJCKX Etienne
JANSSENS Patrick
JEURIS Willy
MICHIELS Raymond
PADUART Jean-Marie
SAMMELS Frans
TRESIGNIE Willy

NERINCKX Pauline
VANDEROOST Chris

DE RIJCKE Marie-Rose
LAUS Marie-Louise

FAUT Godelieve
DEFRERE Nicole
VAN ISRAËL Christiane
DE VOGEL Bea
VAN EECKHOUDT Julienne

DE DORPEL Elianne
VAN BOS Peggy
VAN BOS Silke
VANDERLEENEN Charles-Louis
DE VOGEL Arlette
VANDERSPEETEN Frans
SNOECKX Karin

?

Datum : 17/06/2016

Medewerkers nog altijd welkom… een seintje aan Jean-Marie maakt hem
vast blij!
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Groepswandeling zaterdag 27/08/2016

Daar de meeste Marktrotters “van dienst” zijn
tijdens de eigen organisaties en daardoor niet
dikwijls de gelegenheid krijgen in eigen streek te
wandelen, willen wij jullie een
“ stukje Herfelingen “ aanbieden.
Op zaterdag 27 /08/2016 organiseren we in de
namiddag een wandeling. We vertrekken aan de
kerk van Herfelingen om 15:00 u voor een tochtje van ongeveer 7,5 km.
Voor zij die het wensen, kan er een kortere afstand gewandeld worden,
nl. 4 km.
Na de wandeling is er in het café “ De Zoete
Inval” , bijgenaamd “ Het Vossenhol “ een
broodje en koffie voorzien en kunnen we
nadien nagenieten bij een frisse pint en een
gezellige babbel .
Mogen wij vragen jullie deelname te bevestigen
voor 10/08/2016 bij voorkeur via E-mail aan

maggidewolf@telenet.be
of per telefoon of SMS op het nummer 0472 22 99 83.
Zorg dat je er bij bent! Breng de zon en je goed humeur mee ! Vergeet
je stapschoenen niet.
Tot dan…
Benny en Maggi

Nota van de redactie: Patrick van ’t Vossenhol zal zijn TAPschoenen
aantrekken!

37

38

39

40

Weekenduitstap 2016.
Op de valreep schreef ook Josiane Coignau zich nog in voor deze 3daagse uitstap naar Zeeland, wat dus wil zeggen dat er op vrijdag 16
september met een mooie groep van 31 personen zal afgereisd worden.
Het programma per dag verscheen reeds in het vorige clubblad, het is
enkel nog het vertrekuur per opstapplaats dat jullie nog tegoed hebben.
In overleg met Bart en rekening houdend met het af te werken
programma vragen we om volgende afspraken AUB zo stipt mogelijk na
te leven:
►Vertrek in Denderhoutem: ( Josiane ) om 7u00.
►Vertrek in Denderwindeke: ( Luc en Greta, Maurice en Denise,
Maarten en Jeaninne, Annie ) om 7u15.
►Vertrek aan De Hernekouter: ( Antoine en Anne-Marie, Lucien en
Pauline, Adelin en Francoise, Danny en Greet, Philemon en Liliane,
Raymond en Bea, Michel en Patricia, Liliane en Peggy, Benny en Maggi,
Paul en Theresia, Frans, Willy, Jacqueline ) om 7u30.
Het aftellen kan alvast beginnen.

Een beeld van verblijfhotel Ter Duin in Burgh - Haamstede
Patrick
41

42

43

44

Voor je agenda:

Meteen
15 juli 2016
16 juli 2016
17 juli 2016
18 juli 2016
24 juli 2016
07 augustus 2016
10 augustus 2015
27 augustus 2016
16 tot 18
september 2016

Je aanmelden als medewerker voor de
Urbanustochten
Uitpijlen parcours UT
Klaarzetten zalen voor UT
URBANUSTOCHTEN
Afpijlen parcours UT
Laatste dag voor inschrijving en betaling busuitstap naar
Lommel
Busuitstap naar Lommel
Laatste dag inschrijving voor groepswandeling in Herfelingen
Groepswandeling in Herfelingen
Weekenduitstap naar Zeeuws-Vlaanderen
(Inschrijving afgesloten)

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

Patrick
Bea
Jean-Marie
Marielou
Raymond
Etienne

Volgend clubblad: oktober 2016
Volgende bestuursvergadering: augustus 2016
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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