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Toekomst!
Beste Marktrotters, ondertussen leven we bijna zeven maanden met een
niet aflatend virus. Er werd nooit zó veel gewandeld als de voorbije
maanden, maar organiseren zat er niet in. Onze activiteiten voor 2020
werden één voor één afgelast.
En toch moeten we ons nu al focussen op de toekomst.
Op de Regionale vergadering van september 2020 werden een aantal
nieuwigheden bekend gemaakt die in voege zullen treden in 2022. Dit alles
moet weliswaar nog goedgekeurd worden op de Algemene Vergadering
van 3 oktober 2020.
Maar voor dit alles in voege gaat, moeten we eerst nog 2021 door. 2021,
het jaar na het Corona - jaar? Wie zal het zeggen? Maar in ieder geval een
belangrijk jaar om de draad weer op te nemen na een periode van het
ontbreken aan wandeltochten zoals wij die van vóór Corona kenden.
Startzaal en inschrijven, wandelen en rustpost, opnieuw wandelen en nen
dikken pot!
Eerst vanaf volgende maand het lidmaatschap vernieuwen, want Opgelet!
> Uw lidkaart 2020 vervalt op 31 december 2020 <
Een tipje van de sluier lichten omtrent de nieuwigheden in 2022:
In Maart 2021 wordt bepaald welke clubs een “Bonustocht” (was vroeger
Promotocht) zullen mogen organiseren in 2022. Een Bonustocht zal
opnieuw moeten verdiend worden. Er zijn voorwaarden om een
Bonustocht te mogen organiseren. Je krijgt ze niet zomaar…
Eind september 2021 wordt er een rangschikking opgemaakt op basis van
het aantal aangesloten leden op dat ogenblik. Deze rangschikking zal
éénmalig dienstdoen om het Clubkampioenschap vanaf 1 januari 2022 op
gang te trekken. Het Kampioenschap zal een strijd worden om te stijgen
en te dalen in de verschillende afdelingen. Maar daarvoor moet er
gewandeld worden…
Zodra alle gegevens van beide voorgaande punten definitief zijn
goedgekeurd zullen wij jullie daarover communiceren.
Ik hoop en wens dat jullie allemaal in goede gezondheid 2020 kunnen
afsluiten en dat we samen volgend jaar de draad terug kunnen opnemen
waar we hem hebben (moeten) laten vallen.
Tot later,
Gewoonweg Willy
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Eventuele buitenlandse reis.
In een eerder clubblad verscheen een bevraging om, op aanvraag van
enkele leden, eens te toetsen hoe groot de belangstelling zou zijn indien er
door de club terug een buitenlandse reis georganiseerd zou worden.
Vooreerst moeten we de 34 mensen die een reactie stuurden danken, maar
het spreekt voor zich dat de respectievelijke interesses nogal uiteen lopen.
Een overzicht: 2 mensen delen mee geen interesse te hebben, van de 32
overblijvers zijn er 30 die dit een goed initiatief zouden vinden, hiervan
zouden er 19 zeker meegaan en 13 misschien.
Wat de maximum kostprijs betreft varieert dit van geen belang ( 19 ) naar
1500, 1300, 1250, 1200, 800 en 500 euro. Een aantal mensen drukken de
maximum kostprijs uit per dag en dit gaat van 100 tot 130 euro p/p en per
dag.
Wat de periode betreft gaat dit van voorjaar ( 4 ), zomer ( 2 ), najaar ( 9 ),
voor -of najaar ( 11 ) en niet in de winter ( 4 ).
Ook de bestemmingen lopen nogal uiteen, zo zijn er 9 voor wie alle
bestemmingen goed zijn, 4 die noordelijk verkiezen, 2 zouden graag naar
Friesland gaan, 8 gaan voor bergland of noordelijk, 5 zoeken graag
zuidelijke streken op en 3 opteren voor 3 à 4 nachten als maximale duur.
Besluit: indien we een buitenlandse reis zouden organiseren komen we in
het beste geval wellicht, gezien de diversiteit van de antwoorden, tot een
deelnemersveld van om en bij de 20 mensen, een aantal wat te weinig is
om het vele werk wat dit met zich meebrengt te verantwoorden en om aan
betaalbare voorwaarden te kunnen boeken.
Spijtig, maar we kunnen dus na deze bevraging, niet ingaan op het gestelde
verzoek en hopen dat hiervoor begrip kan opgebracht worden.
Spijtig, maar helaas!
Patrick

Wandelweekend voorzien op 1 en 2 mei 2021: de ingeschreven
leden worden persoonlijk ingelicht over de verdere evolutie.
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CLUBFEEST DE MARKTROTTERS HERNE 2020.
In normale omstandigheden was het de bedoeling om op deze bladzijde
het volledige programma van ons jaarlijks clubfeest van 21 november aan
jullie voor te stellen. Zoals het de laatste jaren het geval was zou het ook
nu weer de bedoeling zijn geweest om er een echte " knaller " van te maken
met alles erop en eraan. Lekker aperitiefje, uitdelen van de nodige
paperassen, aanschuiven voor een voorgerecht en hoofdschotel met
bijpassende wijntjes, een aangepast dessert , een verzekerde ambiance via
de reeds gekende zanger-animator Johan De Muylder ... en ga zo maar
door.
Niets dus van dit alles want het Coronavirus bepaalt nog altijd de manier
waarop we heden ten dage, en wellicht nog een hele poos, ons leven
moeten organiseren.
't Zou zonde zijn indien we alle geldende maatregelen met de voeten
zouden treden en achteraf vernemen dat iemand (of meerderen onder
ons), op het clubfeest besmet zouden zijn. Onvergeeflijk toch!
Daarom hebben we in bestuurskring unaniem besloten om het clubfeest
2020 te annuleren, spijtig maar helaas.
Elders in dit blad staat een artikel over de ledenbijdrage wat lidgeld,
Walking In Belgium 2021en wandelboekje betreft.
Zoals geweten is jullie huidige lidkaart ook geldig in 2021 op voorwaarde
dat het lidgeld tijdig werd betaald (ten laatste op 01/12/2020) en de
betaling werd overgemaakt aan Wandelsport Vlaanderen ( dit laatste is
uiteraard secretariaatswerk ).
Van het bezorgen van het attest mutualiteit, de Walking, een
hernieuwingsbrief en eventueel een wandelboekje zal dan in de loop van
december werk worden gemaakt.
Om vergissingen van uitbetaling via te mutualiteit te voorkomen is het
belangrijk om het attest pas begin 2021 in te dienen.
Wellicht kennen jullie in jullie kennissenkring mensen die ten gevolge van
de pandemie het wandelen hebben ontdekt, en zin hebben om zich bij een
wandelclub aan te sluiten. Nieuwe leden zijn uiteraard steeds welkom,
mogen we dan ook vragen eventueel geïnteresseerden door te verwijzen
naar ons secretariaat via janssenspat@telenet.be of 054/587022.
Dank bij voorbaat.
Patrick
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Neen er was geen groepswandeling en neen
er komen geen Eindejaarstochten dit jaar.
Dat de groepswandeling niet kon doorgaan ingevolge de strenge, maar
terecht genomen beslissingen door de overheden van ons land, is ons allen
bekend.
Een groepswandeling is er vooral om de leden gezamenlijk te laten
genieten van een wandeling, gevolgd door een gezellig samenzijn. Dit was
in deze periode niet mogelijk.
Een virus zorgt er al meer dan een half jaar voor dat wij steeds en overal
rekening moeten houden met deze ongevraagde gast, welke daar bovenop
niet zinnens is ons zomaar te verlaten.
In een ver verleden is er nog wel eens ene geweest die ons ongevraagd
kwam bezetten.
Onze gezondheid mogen wij niet in gevaar brengen en dus is ook de
organisatie van de ET 2020 niet verantwoord en werd door het bestuur
besloten deze te annuleren.
Een wandeling inrichten beperkt zich niet alleen tot de dag van de
organisatie.
Er is véél voorbereidend werk, zowel administratief als praktisch. Wanneer
je dan in een onzekere periode aan iets moet werken waarvan het scenario
om de haverklap kan of moet gewijzigd worden dan is dit onbegonnen
werk. Wij willen ook niet vernemen dat ter gelegenheid van een
organisatie, een medewerker, een wandelaar of wie dan ook slachtoffer is
geworden van covid-19.
Vandaar geen ET 2020, hopelijk krijgen we wel een KMT 2021 en dit in
normale omstandigheden!
Dan maar naar iets anders uitkijken.
Het was de bedoeling om net als in Tollembeek en Herne een paar
uitgepijlde parcoursen in het Ninoofse aan te bieden, dit tijdens het
weekend waarin normaal gezien de ET 2020 zouden plaatsvinden.
Gezien recente maatregelen in zake het dragen van het mondmasker bleek
de stad Ninove zelf geen optie: hier verplicht en daar weer niet zou het
vooral voor ‘niet-kaffeegieters’ moeilijk maken.
Dus had ik mijn “pijlen” reeds gericht naar Meerbeke, Denderwindeke en
Pollare, rekening houdend met de aanwezigheid van drankgelegenheden.
In Pollare is er dit jaar geen kerstmarkt, de grote/mooie stal in de kerk zou
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wel weer worden opgericht.
Een bepijld parcours aanbieden, dit zonder enige andere activiteit kan
echter zomaar niet in Ninove.
Er dient ondermeer een coronaverantwoordelijke te zijn, aanvraag drie
maanden vooraf in te dienen, registratie van alle deelnemers enz ….
Deze richtlijnen zijn uiteraard gemaakt voor andere evenementen
doch ….... geen uitzonderingen.
Alweer een in de praktijk moeilijk te klaren klus, tenzij ….....men de regels
aan zijn wandellaars lapt.
Om onze leden toch iets aan te bieden heb ik vijf parcoursen uitgebouwd,
waaronder twee verkorte versies voor de minder geoefende onder ons, dus
zonder clubbordjes.
Bij elk parcours zou, vooral op zondag, de kans groot zijn om zowel in de
startomgeving als onderweg een drank/plaspauze in te lassen.
Het is niet eenvoudig om beknopt een te volgen route te beschrijven, weet
dat ik mijn best heb gedaan en opensta voor opmerkingen allerlei.
Geniet zoveel mogelijk, loop niet verloren, weet waar je vertrok, hou het
veilig en respecteer de coronamaatregelen.
Onze eindredacteur, Raymond, zal dit proefproject duidelijk trachten te
maken in dit clubblad, Waarvoor dank.
Etienne

Toch wandelen! Wedoenda!
In zijn bijdrage legt Etienne uit waarom we geen Eindejaarstochten
kunnen organiseren.
Als wandelclub willen wij evenwel onze leden de mogelijkheid geven zo
vaak mogelijk te wandelen. Ter vervanging van de afgelaste
groepswandeling vind je verderop in dit Trotterke de routebeschrijving
voor enkele wandellussen in de omgeving Ninove, uitgewerkt door
Etienne. Deze wandelingen zijn niet bewegwijzerd, maar met de
routebeschrijving zeer goed te volgen. Je kunt ze dus altijd bewandelen,
zonder beperking. De kaarten zijn te vinden op onze website.
De kaart ophalen in een afdrukbare vorm:
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Klik op onze website op de link naar de tocht die je wenst te doen. Er
opent een nieuw tabblad met de kaart van de tocht in RouteYou. Rechts
op je scherm staat een ‘menu’. Bovenaan in dit menu staan 4 icoontjes.
Klik op het icoon met het pijltje naar beneden (downloaden). Klik op
‘AFDRUKKEN’. Er vouwt een submenu open waarin je kiest
‘Overzicht’. Er komt alweer een submenu, maar daarin staat alles reeds
ingesteld voor afdrukken op gewoon papierformaat (A4). Klik op de knop
‘Downloaden’. Even wachten en er verschijnt een venster: ‘Je bestand is
klaar om te downloaden. Klik nu in dat venster op de knop ‘Downloaden’.
Na een paar seconden gaat een nieuw venster open met de kaart in het
printbare PDF-formaat. Nu nog gewoon ‘bestand afdrukken’ en je kan op
pad.
Voor wie daar nog niet erg mee vertrouwd is lijkt het op het eerste gezicht
erg ingewikkeld en omslachtig, maar als je het met wat geduld even
uitprobeert zal je merken dat het helemaal niet zo moeilijk is. Laat je dus
niet afschrikken; eens je het onder de knie hebt merk je dat er heel wat
toffe wandelingen mogelijk zijn.
Toch een probleem? Bel of mail mij en ik probeer je er
doorheen te leiden.
(02/396 01 09 – raymond.ict@marktrotters.be
Heb je een wandel-gps of een app op je smartphone?
Klik op onze website op de link naar de tocht die je wenst te doen. Er
opent een nieuw tabblad met de kaart van de tocht in RouteYou. Rechts
op je scherm staat een ‘menu’. Bovenaan in dit menu staan 4 icoontjes.
Klik op het icoon met het pijltje naar beneden (downloaden). Er verschijnt
een nieuw menu waarin staat GPX downloaden. (Een GPX-bestand is een
digitale lijst van de coördinaten van alle markeerpunten voor die tocht op
de kaart). Klik dit aan. Je computer slaat dat bestand dan op, meestal in de
map ‘Downloads’.
Nu moet het nog naar je toestel:
Koppel je gps-toestel aan op je computer met een USB-kabeltje. (Of
misschien heeft je toestel een draadloze functie; kijk daartoe eens in de
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handleiding). Kopieer (gebruik ‘Verkenner’) het bestand van uit de map
‘Downloads’ naar de map op je gps waarin de routes opgeslagen worden.
Via ‘Routebeheer’ kan je het parcours dan openen op de kaart van je
toestel.
Andere mogelijkheid: je hebt een smartphone. Als je de kaart in
afdrukvorm ophaalt (zie hierboven hoe dat kan) staat er bovenaan rechts
een QR-code (Je weet wel, zo een vierkant met allemaal witte en zwarte
blokjes). Als je die scant met je telefoon krijg je de route op je scherm en
hoef je maar te volgen.
Ja kan ook zoals voor een gewoon gps-toestel het bestand aanvragen en
op je telefoon opslaan. (Ga te werk zoals beschreven voor een gps-toestel
of gebruik internet op je telefoon.) Je moet dan wel een gps-app op je
telefoon hebben. Er zijn gratis apps beschikbaar in de ‘store’. Een paar
mogelijke apps: GPXVIEWER, VIEWRANGER, OSMAND, …
Daarmee kan je dan de route op je scherm toveren en met gerust gemoed
op stap gaan. Tip: als je batterij wat ouder is, voorzie dan een ‘powerbank’
(om onderweg wat bij te laden), want die apps verbruiken vaak nogal wat
energie.
Sommige clubs bieden ook bewegwijzerde tochten aan gedurende een
bepaalde periode. Een overzicht vind je op de website van Wandelsport
Vlaanderen op de pagina ‘Wandelblog’. Daar staat een Exelbestand dat
vrijwel dagelijks aangepast wordt.
Raymond

Wandelparcours voor de komende weken
Hier volgen de routebeschrijvingen van de wandelingen die
Etienne samenstelde.
Parcours nr 1 : Meerbeke Kerk-Denderwindeke en terug= 9,400 km.
Parking: Gemeenteplein Meerbeke.
Aan de kerk de Halsesteenweg oversteken naar de Sint-Pietersstraat en
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die volgen tot woning nr 44 = 350 m.
Links Meerveldweg/Krommekeer/Beneden-Hemelrijk steeds rechtdoor volgen,
voorbij “Alpenrose” en thv nrs 32/34 naar links = 800 m.
Schalkem tot kruispunt Hemelrijk/Briel = 800 m, hier landweg rechtdoor
nemen.
Weldra splitsing, hier rechts houden en landweg volgen, voorbij kruispunt
Bosveld en tot
T- kruispunt met Varenberg = 1 km.
Aan woning 5A Varenberg rechts afslaan en in linkerhoek voetweg nemen.
Betreden bebouwing = Bokkendries, naar rechts, in de bocht naar links en
op kruispunt naar rechts
tot of voorbij Café Oude Statie/Trefpunt Winnik.
Naar rechts Kruisveldstraat.
Aan het huisnummer 17 naar rechts Kruisveldstraat welke overgaat in landweg
en eindigt
op de Edingsesteenweg = 600 m
Naar rechts en na 60 m terug naar rechts (huisnr 258) voetweg nemen en
volgen tot Bosveld = 300 m.
Naar links tot Briel = 370 m, naar rechts tot woning 15 = 100 m.
Naar links voetweg nemen tot Edingsesteenweg = 130 m.
Steenweg oversteken naar Paloken en volgen tot Roe-Pollare = 1120 m.
Rechts nemen en linkerzijde van de kapel/woningen blijven, op splitsing
na 250 m rechts houden.
Na kleine km de Hollestraat te volgen is er een overgang naar asfaltweg,
dit is het begin vd Stierstraat.
Stierstraat blijven volgen, bij splitsingen rechts houden (geen voetwegen)
tot Edingsestweg = 300 m.
Steenweg oversteken naar Krommekeer.
Krommekeer volgen en bij splitsing links volgen tot Sint-Pietersstraat = 700
m,
Sint-Pietersstraat naar rechts tot Halsesteenweg = 430 m.
Einde.
Parcours nr 1A : Meerbeke Kerk-Pollare en terug = korte versie van
parcours nr 1 = 6,200 km.
Parking: Gemeenteplein Meerbeke.
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Aan de kerk de Halsesteenweg oversteken naar de Sint-Pietersstraat en
deze volgen tot woning nr 44 = 350 m.
Links Meerveldweg/Krommekeer/Beneden-Hemelrijk steeds rechtdoor volgen,
voorbij “Alpenrose” en thv nrs 32/34 naar links = 800 m.
Schalkem tot kruispunt Hemelrijk/Briel = 800 m.
Rechts Briel volgen tot woning nr 15 = 300 m
Rechts voetweg nemen tot Edingsesteenweg = 130 m.
Steenweg oversteken naar Paloken en volgen tot Roe-Pollare = 1120 m.
Rechts nemen en linkerzijde van de kapel/woningen blijven, op splitsing
na 250 m rechts houden.
Na kleine km de Hollestraat te volgen is er een overgang naar asfaltweg,
dit is het begin vd Stierstraat.
Stierstraat blijven volgen, bij splitsingen rechts houden (geen voetwegen)
tot Edingsestweg = 300 m.
Steenweg oversteken naar Krommekeer.
Krommekeer volgen en bij splitsing links volgen tot Sint-Pietersstraat = 700
m,
Sint-Pietersstraat naar rechts tot Halsesteenweg = 430 m.
Einde.
Parcours nr 2: Denderwindeke – Lieferinge en terug= 6,230 km
Parking en start: Trefpunt Winnik, Bokkendries 9 te 9400
Denderwindeke.
Rechts van café “Oude Statie” Proosdij volgen = 50 m.
Links Kerkveld en volgen tot kruispunt met Varenberg 750 m.
Links Varenberg 200 m.
Op kruispunt Varenberg naar rechts volgen (voorbij de woningen 10,
10A …...) 470 m.
Aan woning/hoeve aan de linkerzijde en tevens kruispunt met
Schoneveldstraat rechtsaf 120 m.
Kruispunt Schoneveldstraat met Kerkveld naar links tot dierenasiel 200 m.
Aan de splitsing aldaar links volgen = Kerkveld overgaand in
Erreminnenweg 600 m.
Bij einde afdaling en op het kruispunt naar links en onmiddellijk daarop
naar rechts 200 m.
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Op top van helling schuin links Kapellestraat nemen = kasseiweg 250 m.
Op kruispunt rechtdoor Kasseide volgen tot de kerk/ Lieferingeplaats / Café
“Stalleken”.
Terug naar Denderwindeke.
Links van de kerk Kosterstraatje nemen = 250 m.
Muntstraat links nemen 70 m.
Rechts Muntstraat volgen en links van de woningen 47/57 Malbroekweg
volgen = 550 m.
Kruispunt Brusselseheerweg (landweg) linksaf tot Vreckem = 230 m.
Kruispunt Vreckem-Linkebeek, linksaf en onmiddellijk rechts Houteveldweg
= 500 m.
Kruispunt met Rozelaartstraat rechtsaf = 150 m.
Kruispunt met Linkebeek linksaf = 530 m.
Kruispunt met Edingsestwg rechtsaf en voorbij de kerk de Bokkendries
rechts tot start/einde.
Parcours nr 3: Pollare – Denderwindeke en terug=11,750 km (met
kapel =12,350 km).
Parking en start: Pollare Kerk/Dorp- Parochiaal Centrum
Wij vertrekken aan de St-Kristoffelstraat en nemen tussen de woningen 3
en 4/5 de Steenbergweg/Heggelwegel, het betreft hier een voetwegel
welke dienst doet als opwarmer = 300 m.
Eens boven komen we op de Echel.
Naar rechts en rechtdoor Molenveldweg volgen, aan Kapelletje nog
rechtdoor tot Steenberg = 530 m.
Rechtsaf tot grensscheiding Pollare/Denderwindeke = 300 m.
Linksaf voetweg Lambrechtsweg tot Stebbingen = 300 m
Straat oversteken en schuinrechts volgen tot Rendestede = 640 m.
Linksaf tot Heirebaan = 740 m.
Heirebaan dwarsen en landweg Schone god volgen, voorbij achterzijde
kerkhof D'windeke = 660 m.
Voorbij het kerkhof, aan kapel, smalle voetwegel rechtdoor nemen, de
Michielsketse = 320 m
Linksaf Krepelstraat = 140 m.
Rechtsaf tussen de woningen 9 en 11, Minnenhofstraatje volgen welke
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tussen de oefenvelden/kantine na 400 m aansluit op Minnenhof.
Rechtsaf tot landweg Biestweg aan rechterzijde = 300 m
Rechtsaf landweg Biestweg/Peyenbeekweg = 1400 m (onderweg bij
splitsingen steeds rechts houden).
Krepelstraat dwarsen, landweg Hellegodsweg volgen = 240 m.
Linksaf Meersvoordschen voetweg = 300 m
Krepelstraat rechts volgen = 130 m
Voorbij de woning nr 158 voetweg rechts nemen = 300 m.
(NB: 80 m voorbij woning nr 158 = café Lusthof)
Heirebaan (NB Schuin links De Parel).
Rechtsaf en onmiddellijk links Nijken = 400 m
Op splitsing met Rendestede links Volckaert volgen = 200 m.
Voorbij woning nr 8 rechts Volckaert volgen en na 250 m aan Kapel rechts
Volckaert blijven volgen.
Linksaf aan aansluiting met Nijken = 140 m
Rechtsaf tussen de woningen 54 en 56.
Kalekouterweg = 250 m
Linksaf Rendestede = 200 m
Rechtsaf Roost, kasseiweg naar beneden blijven volgen = 500 m..
(aan te raden parcoursafwijking: na 380 m, ter hoogte van de woning 14A
is rechts een voetwegel,
deze loopt naar het Lambrechtsbos met zijn Lambertuskapel, heen en
terug = 600 m).
Op kruispunt naar rechts, straatnaam blijft Roost = 200 m
Linksaf ter hoogte van de woning Roost 18 = 500 m
Wij bereiken de Dender, soms kan men hier nog sporen van de Mark
waarnemen.
Wij volgen hier het mooiste stuk van deze 65 km lange rivier.
Rechts jaagpad volgen tot Schoonderhaage/Ijzerenvoetgangersbrug
Pollare = 1500 m.
Rechts Schuitstraat volgen en einde aan de kerk te Pollare = 250 m.
Parcours nr 3 A : Pollare – Denderwindeke en terug=8,500 km (met
kapel =9,100 km).
Parking en start : Pollare Kerk/Dorp- Parochiaal Centrum
Wij vertrekken aan de St-Kristoffelstraat en nemen tussen de woningen 3
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en 5 de Steenbergweg/Heggelwegel, het betreft hier een voetwegel welke dienst
doet als opwarmer = 300 m.
Eens boven komen we op de Echel.
Naar rechts en rechtdoor Molenveldweg volgen, aan Kapelletje nog rechtdoor
tot Steenberg = 530 m.
Rechtsaf tot grensscheiding Pollare/Denderwindeke = 300 m.
Linksaf voetweg Lambrechtsweg tot Stebbingen = 300 m
Straat oversteken en schuinrechts volgen tot Rendestede = 640 m.
Rechtsaf en onmiddellijk links van de woning nr 9 de Molenstraat nemen =
600 m.
Voorbij de molen, op kruispunt met Heirebaan, schuinrechts landweg achter
de woning
nr 250 nemen = Hellegodsweg. = 250 m.
Rechts volgen = Meersvoordschen voetweg = 300 m.
Krepelstraat rechts volgen = 130 m
Voorbij de woning nr 158 voetweg rechts nemen = 300 m.
(NB: 80 m voorbij woning nr 158 = café Lusthof).
Heirebaan (NB Schuin links De Parel).
Rechtsaf en onmiddellijk links Nijken = 400 m
Op splitsing met Rendestede links Volckaert volgen = 200 m.
Voorbij woning nr 8 rechts Volckaert volgen en na 250 m aan Kapel rechts
Volckaert blijven volgen.
Linksaf aan aansluiting met Nijken = 140 m
Rechtsaf tussen de woningen 54 en 56.
Kalekouterweg = 250 m
Linksaf Rendestede = 200 m
Rechtsaf Roost, kasseiweg naar beneden blijven volgen = 500 m..
(aan te raden parcoursafwijking: na 380 m, ter hoogte van de woning 14A is
rechts een voetwegel,
deze loopt naar het Lambrechtsbos met zijn Lambertuskapel, heen en terug =
600 m).
Op kruispunt naar rechts, straatnaam blijft Roost = 200 m
Linksaf ter hoogte van de woning Roost 18 = 500 m
Wij bereiken de Dender, soms kan men hier nog sporen van de Mark
waarnemen.
Wij volgen hier het mooiste stuk van deze 65 km lange rivier.
Rechts jaagpad volgen tot Schoonderhaage/Ijzerenvoetgangersbrug Pollare =
1500 m.

Rechts Schuitstraat volgen en einde aan de kerk te Pollare = 250 m.
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Regelmatigheidscriterium 2019 – 2020
In een vorige editie van het clubblad waren we nog enigszins optimistisch.
Er is helaas van wandelorganisaties niets meer in huis gekomen. Daarom
heeft het bestuur beslist het Regelmatigheidscriterium voor 2020 te
annuleren. We kunnen nog niets meedelen over een eventueel RC in 2021.

LEDENBIJDRAGE 2021
De prijzen voor 2021 blijven behouden: lidgeld 15,00 euro per persoon ‘Walking in Belgium 2021’ 8,00 euro - een wandelboekje 1,00 euro.
Lidgeld 2021

Walking in Belgium 2021

Wandelboekje

€ 15,00

€ 8,00

€ 1,00

Gelieve het passende bedrag over te schrijven op het rekeningnummer
BE10 0011 1523 8504 op naam van VZW WANDELCLUB DE
MARKTROTTERS HERNE , LIEZEBEEKWIJK 52, 1540 HERNE
en dit naargelang de keuze uit bovenstaande tabel.
We vragen vriendelijk van het bedrag in de mededeling duidelijk te
omschrijven. Dit vereenvoudigt de administratieve verwerking.
Waarvoor een welgemeende ‘Dank je wel’.
Voorbeeld: 2 x lidgeld – 1 x Walking in Belgium –
2 x wandelboekje
☺ Uiterste betaaldatum ► 1 december 2020 ◄
Belangrijke info zie artikel ‘CLUBFEEST DE MARKTROTTERS
HERNE 2020’ van PATRICK.

Bea
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Voor je agenda:

Vanaf 03/10/2020

Wandeltochten Groot-Ninove

01/12/2020

Uiterste datum betaling lidgeld 2021
Eindejaarstochten: afgelast

Wat regel je met wie?
Aangifte ongeval; formulieren mutualiteit;
lidkaarten; wandelboekjes.

Patrick

Financiële verrichtingen; afgeven
waardebonnen.

Bea

Gegevensstickers voor inschrijfkaarten
(Wallonië)

Jean-Marie

Clubkledij

Marielou

Trotterke en Website

Raymond

Bijhouden trofeeën

Etienne

Organisatie Eindejaarstochten

Volgende bestuursvergadering: 23 oktober 2020
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: januari 2021
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