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Voorwoord 

Oef! Covid is wel nog niet helemaal onder controle, maar we kunnen toch 

weer wat vrijer bewegen. De meeste mensen hebben hun volledige 

vaccinatie gekregen en sommigen zijn al aan hun derde prik toe. 

Tijd dus om opnieuw op stap te gaan. In de uitslagen merken we dat een 

deel van onze leden weer deelneemt aan wandelorganisaties. Sommigen 

verkiezen toch nog wat voorzichtig te blijven en beperken hun 

aanwezigheid in startzalen en rustposten tot het allernoodzakelijkste: 

inschrijven, afstempelen en eventueel bezoek aan sanitair. 

Het aantal deelnemers aan onze eerste ‘Herenigingstocht’ laat ook 

vermoeden dat nog niet iedereen zich in een groepsgebeuren wil storten. 

Er worden alleszins nog twee groepstochten voorzien in het komende 

trimester. 

Je leest verderop in het boekje ook waarom de Eindejaarstochten van 2021 

niet georganiseerd worden. In het artikel lees je welke overwegingen tot 

dit besluit hebben geleid. 

En dan… dat ‘sabbatjaar’. Ook daarover vind je het hoe en waarom van 

deze beslissing. Belangrijk om weten is vooral dat dit voor de leden geen 

invloed heeft op de voordelen van het lidmaatschap. Je kunt dus met een 

gerust gemoed je lidgeld voor 2022 betalen. 

We horen ook dat allerlei geruchten en veronderstellingen de ronde doen. 

Natuurlijk zijn er na de pandemie grote problemen en onzekerheden. Het 

bestuur wil dan ook geen verbintenissen aangaan die wellicht niet kunnen 

gerealiseerd worden. Daarom ook is er in oktober een 

informatievergadering waarop alle leden uitgenodigd zijn. 

We knopen opnieuw aan met het ‘Regelmatigheidscriterium’. 

Onze penningmeester(es) heeft eens diep in haar schatkist gekeken en zag 

dat er nog ruimte is voor een paar cadeautochten. 

Allemaal redenen om dit boekje aandachtig te lezen en bij te houden. 

Raymond 
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37ste Urbanustochten: 

De Marktrotters flikten het weer … 
 

Zondag 18 juli 2021 zal de annalen en geschiedenis van Wandelclub De 

Marktrotters Herne ingaan als een wel heel bijzondere dag en de toekomst 

indachtig misschien wel onze laatste officiële wandelorganisatie …  

De voorbereiding van de 37ste Urbanustochten liep niet altijd op wieltjes en 

was bezaaid met heel wat obstakels doch alle details hiervan - te veel om op 

te noemen - wil ik de lezers besparen.  

De Urbanustochten vanuit Tollembeek gingen dus door ondanks het feit dat 

door de toentertijd ontstane omstandigheden een resem voorafgaandelijke 

vragen van wandelaars opdoemden zoals: doorgaan ja of neen, wateroverlast 

in het Markgebied, al dan niet rustposten en catering onderweg, vlotte 

bereikbaarheid enz … 

Beide rustposten werden geannuleerd, drank en voeding gingen aan onze 

neus voorbij, de welgekomen financiële injectie evenzeer, van veel 

waterellende werden wij gelukkig gespaard. 

De lokale horecazaken zullen wellicht met zijn allen hun duit in het zakje 

hebben gedaan. Welgekomen cliënteel zomaar aangeboden door een 

wandelvereniging van om de hoek, ’t zal je maar overkomen. 

… met 1.374 deelnemers 

Wat had het resultaat kunnen geweest zijn met rustposten, catering en 

voldoende vrouw- en manschappen .... Wij zullen dit nooit weten doch met in 

acht name van de aanwezige 1.374 wandelaars, hun algemeen lovende 

commentaren met tussendoor toch ook gemor om het gemis van spijs en 

drank, de toegewijde doch niet zo belastende inzet van in totaal 24 

medewerkers over de vier (werk)dagen durf ik als tochtverantwoordelijke 

duidelijk stellen dat wij met deze bijzondere editie toch in ons opzet zijn 

geslaagd:  

deelnemers bij onze eigen organisaties opnieuw verwennen! 
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Een boodschap die wij door de jaren heen steeds hoog in het vaandel hebben 

gedragen.  

Alléén is dit uiteraard onbegonnen werk, met inzet van velen (helpende 

bestuurders en leden) uiteraard wel een haalbare kaart. 

… doch wat in de nabije toekomst ? 

En laat nu net hier het schoentje knellen zodoende dat 2022 zich voor de 

Marktrotters aankondigt als sabbatjaar, t.t.z. een jaar zonder de eigen klassieke 

organisaties in de Walking in Belgium 2022: nog nooit meegemaakt! Niet 

alléén Corona heeft dit bepaald, er zijn andere factoren, lees vooral 

medewerking die naar een dieptepunt is gezakt - doch ook en vooral 

vernieuwing en verjonging op diverse vlakken. Nooit eerder is dit ons 

overkomen. 

Medio 2022 zal definitief moeten beslist worden over de verdere toekomst 

van onze club die volgend jaar … 40 jaar bestaat. Dit is de keiharde realiteit 

waarvan - naar ik vermoed - ALLE 188 (al dan niet geïnteresseerde) leden 

zich inmiddels bewust zijn geworden. Wij kijken dan ook de volgende dagen, 

weken, maanden met veel belangstelling (doch ook met een bang hartje) uit 

naar jullie welgekomen reacties. 

 

Oh ja, tenslotte nog vele merciekes en nen dikke proficiat aan alle 

medewerkers aan deze editie van de Urbanustochten! 

 

 

Uittredend 

tochtverantwoordelijke 
Jean-Marie 
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Herenigingstochten Lieferinge 

 

De 1ste Herenigingstochten zijn verlopen onder gunstige 
weersomstandigheden en in een prima sfeer. 

De aanwezigheid van amper 17 clubleden en een viervoeter, neen geen 
paardenkop, was geen reden om bedrukt te zijn of te worden, Alle 
aanwezigen waren nieuwsgierig: hoe heb jij de voorbije periode 
doorgemaakt, hoe is het nog met die, wandel je nog, en op welke wijze? 

Duizend en één vragen wandelden mee doorheen het uitgestippelde 
parcours.  

De acht kilometers waren zo voorbij, geen geklaag over zere voeten noch 
andere ongemakken. 

Wij hadden zoveel meer te vertellen! 

De tocht ging via Neigem en Denderwindeke terug naar de startplaats in 
Lieferinge door rustige wegen en paden en eindigden … op stal!! 

Jawel, het “Stalleken” van Lieferinge was onze eindbestemming. Van Jozef 
en Maria, van den os en den ezel nog geen spoor maar wel aanwezig waren 
de frisse, welgekomen dranken. 

Deze verfrissingen zorgden ervoor dat er nog een “vragenuurtje” aan de 
wandeling werd toegevoegd, waarna wij voldaan huiswaarts keerden. 

Besluit; het was leuk mekaar terug te zien en indien het gezegde “hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd” klopt dan hopen wij bij de volgende 
Herenigingstochten meer vreugdemakers te mogen verwelkomen. 

Met dank aan de aanwezige Martktrotters, de afwezigen hadden ongelijk. 

Etienne 
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Herenigingstocht B 

Wie A zegt, moet B zeggen… 

Daarom volgt er op de ‘Herenigingstocht A’ in Lieferinge en 

‘Herenigingstocht B. 

Voor deze tocht verkenden we een parcours van ongeveer 8,7 kilometer 

op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw. Op zaterdag 23 oktober 2021 

om 14 u verwachten wij jullie op de parking van het gemeentehuis, 

Pastorijstraat 21 in Sint-Pieters-Leeuw. We maken een lus doorheen de 

vallei van de Zuunbeek, richting het gehucht Rukkelingen met de 

indrukwekkende zendmast (voorheen eigendom van de VRT, maar 

momenteel in bezit van een privébedrijf) en keren terug richting centrum 

met een ommetje langs het Maloubos en door het Domein Coloma met 

onder andere de bekende rozentuin (al zullen de rozen dan wellicht niet 

meer in topvorm zijn). We lopen over rustige straatjes, veldwegen en 

voetpaadjes. Drukke wegen komen slechts over korte afstanden in het 

parcours voor. 

Wie liever een korter traject loopt, zal via de Topstraat het parcours met 

ongeveer 2 km kunnen inkorten. 

Wie aan een drankje toe is vindt in het centrum, rond de Sint-Petrus en 

Pauluskerk, een paar horecazaken.  

Bea en Raymond gidsen jullie er doorheen (door de wandeling, niet 

noodzakelijk door de horecazaken!). 

 

Herenigingstocht C 

We zeggen niet alleen B, maar ook C. Op zaterdag 20 november 2021 om 

14 u verwachten Marielou, Willy en Michel ons in Halle op de 

Ninoofsesteenweg, ter hoogte van Taverne Lamme Gisj (huisnummer 

231). Parkeren kan langsheen de Ninoofsesteenweg. De parking van de 

taverne houden we bij voorkeur vrij. Het wordt een verrassingstocht van 

7 à 8 km voor een stukje op het traject van de bedevaartweg (Wegom). 
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Opnieuw Regelmatigheidscriterium. 

Na een chaotische periode, veroorzaakt door een onzichtbaar, maar 

nijdig organisme, proberen we de werking van de club weer wat op de 

rails te krijgen. Het Regelmatigheidscriterium 2019-2020 werd 

afgebroken omdat er geen georganiseerde wandelingen meer konden 

plaatshebben.  

Stilaan beginnen de wandelactiviteiten weer op gang te komen, al is dat 

voor veel clubs tasten in het duister. Toch denken we opnieuw een 

Regelmatigheidscriterium te kunnen organiseren. 

We grijpen terug naar de formule van weleer:  

Het seizoen loopt van 1 november 2021 tot 21 oktober 2022.  

Toekenning van de punten: 

Deelname aan een busuitstap georganiseerd door de club 20 
Groepswandeling 20 
Deelname aan erkende wandeltocht van wsvl, ffbmp, vgds, 
adeps 
alsook erkende wandelingen in Nederland en Luxemburg  
 
Andere organisaties komen, behoudens tegenbericht en/of aankondiging in 

het clubblad of op eigen website, niet in aanmerking! 

5 

Bonuspunten:  
per gewandelde schijf van 100 km tot 1000 km 10 
per gewandelde schijf van 100 km boven 1000 20 
per gewandelde schijf van 100 km boven 2000 30 

Het minimum te behalen punten kan bij verschijnen van dit clubblad nog niet 

vastgesteld worden, omdat we daartoe de definitieve kalender voor 2022 moeten kunnen 

raadplegen in ‘Walking in Belgium’. De kans bestaat immers dat meerdere ‘vaste’ 

organisaties niet doorgaan, want meerdere clubs hebben een ‘sabbatjaar’ aangevraagd of 

hebben hun aantal organisaties verminderd. Het is ook nog niet duidelijk hoeveel 

busuitstappen we zullen kunnen organiseren. Verdere info in het Trotterke van januari 

of op onze website. Begin alvast met je wandelboekje te laten afstempelen op elke 

wandeling. 
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Busje komt (nog altijd) zo in 2022 … 

(mits voldoende belangstelling!) 
 

Ondanks de minder fraaie vooruitzichten met betrekking tot het actieve 

programma-leven binnen onze wandelclub het aankomende jaar 2022 willen 

wij als club nog niet compleet bij de pakken blijven zitten. In de hoop dat er 

nog voldoende belangstelling zal opduiken en voor zoverre de Corona 

toestanden het ons alsdan toelaten zullen wij in 2022 terug enkele 

busuitstappen trachten te organiseren. 

 

Weliswaar met een beperkt programma doch uitgewerkt naar best vermogen.  

Destijds konden wij bij elke busreis genieten van volgende ingrediënten: 

occasioneel met gratis koffiekoek en sapje, schappelijke deelnameprijs 

busuitstap, gratis inschrijving wandeling, mogelijks alternatief voor de minder 

geoefende wandelaar … en verloting onder de deelnemers op de bus van de 

behaalde beloning voor onze aanwezigheid. Een beproefd en geslaagd recept 

dat steevast zijn gading vond bij alle deelnemers en jaren standhield! 

 

Inmiddels diende er in de tijd door omstandigheden (vooral bij gebrek aan 

belangstelling, medewerking en toewijding) noodgedwongen gesleuteld te 

worden aan dergelijk programma. 

 

Onze laatste busuitstap dateert inmiddels van … 9 februari 2020 toen in 

letterlijk stormachtige omstandigheden gereisd werd naar Middelkerke bij de 

Spoetnikstappers. 

 

U verneemt omtrent dit “hopelijk” terugkerend initiatief alvast meer in de 

volgende editie van ’t Trotterke begin januari 2022. 

 

Alvast tot dan met hopelijk gunstig nieuws om er opnieuw gezellige uitstappen 

van te maken met een groep enthousiaste Marktrotters! 

 

 

Jean-Marie 
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           SABBATJAAR  EN  LEDENBIJDRAGE 2022 

In het vorige clubblad stelden we jullie in kennis van het feit dat we, wat 2022 betreft, 

de beslissing genomen hebben om een sabbatjaar in te lassen. Hierbij is er voor de 

leden geen verschil met vroeger. M.a.w. bij betaling lidgeld blijft de huidige lidkaart 

geldig, blijft de verzekering in voege, kunnen jullie verder wandelen aan verminderde 

inschrijfprijs, bezorgen wij het attest voor de mutualiteit, maar zullen wij als club 

geen organisaties van wandeltochten op ons nemen. We behouden wel onze datums 

van organiseren, zij het dus enkel voor volgend jaar. 

In dit verband blijven de prijzen behouden: lidgeld: 15,00 euro per persoon -

"Walking In Belgium 2022 ": 8,00 euro – wandelboekje: 1,00 euro. 

Lidgeld 2022 Walking In Belgium 2022 Wandelboekje 

   

€ 15,00 € 8,00 € 1,00 

   

 

Gelieve het passende bedrag over te schrijven op het clubrekeningnummer            

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 jullie 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 2021 ← 

AFHAALPUNTEN PONCHO'S EN RUGZAKKEN 

Hieronder kan men de afhaalpunten terugvinden van het speciale Limited Edition 

wandelboekje. Bij voldoende aantal stempels kan men zijn boekje inruilen voor de 

geschenken. De wandelaar dient te kiezen voor welk gadget hij/zij spaart. Bij 

15stempels ontvangt men een poncho of bij 25 stempels ontvangt men een rugzak. 

Zondag 07/11/21 WSV Schelle: Octaaftocht 

Zondag 14/11/21 WSV De Keygnaerttrippers Oostende: W-VL Wandelt 

Zondag 28/11/21 WSV De Lachende Wandelaars Aalter: Uilenspiegeltoch 
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Zaterdag 11/12/21 Nooit Moe Boezinge: Ieper in de winter 

Zondag 12/12/21 WSV De Bosdravers Eksel: Wintertocht 

Zondag 19/12/21 De Bosgeuzen-Voorkempen Schilde: Donkeredagentocht 

Zondag 26/12/21 WSV Egmont Zottegem: Wafelentocht 

Zondag 26/12/21 Hanske de Krijger Oudenaarde: Oudenaarde in kerstsfeer 

Zondag 16/01/22 Wandelclub Tornado Boortmeerbeek: Wintertocht 

Meer info over deze tochten is te vinden op de wandelkalender van Wandelsport 

Vlaanderen. 

Zondag 16/01/22 is de allerlaatste kans om je gadget op te halen! Er kunnen geen 

volle stempelboekjes ingeruild worden op de secretariaten van Wandelsport 

Vlaanderen in Maldegem of Hasselt. Er worden geen gadgets verstuurd per post. 

                     Patrick 

 

GEEN EINDEJAARSTOCHTEN IN 2021 

Gezien de nog steeds onzekere tijden heeft het bestuur besloten de 
Eindejaarstochten te annuleren. 

Een wandeling inrichten vraagt, zelfs in rustige en normale omstandig-
heden, heel wat voorbereidend werk. Momenteel zijn wij nog steeds de 
speelbal van Covid-19 en hierdoor afhankelijk van de maatregelen welke 
van hogerhand genomen worden, deze maatregelen kunnen dan ook van 
dag op dag wijzigen. Zullen wij de voorziene startzaal mogen gebruiken, 
zo ja onder welke voorwaarden? Zal enige vorm van catering mogen, 
zullen genoeg helpende handen aanwezig zijn om alles te kunnen 
uitvoeren zoals voorgeschreven?  

Het bestuur neemt echter geen risico's, zeker niet wat onze gezondheid 
betreft, niemand hoeft zich in gevaar te brengen, dus geen 
Eindejaarstochten 2021. 

Etienne  

 



 
28 

 

 



 
29 

 

       Cadeautocht        

 

In 2020 werden de cadeautochten on hold gezet. Maar nu we onze vrijheid 

stapsgewijs herwinnen, ook al blijft voorzichtigheid geboden, gaan we er 

terug voor. De alom gekende uitspraak ‘Blijf in je kot!’ wordt nu ‘Kom uit 

je kot!’.  

Als je op zondag 31 oktober 2021 deelneemt aan de Herfsttocht van 

wandelclub De Pajotten Hekelgem dan wandel je gratis en krijg je er nog 

een gewone consumptie bovenop. 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 

2021 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 alleen maar geldig voor de vermelde wandeltocht. Terugbetaling 

achteraf is ook niet mogelijk. 

Geniet op zondag 31 oktober van het Liedekerkebos en de ruime natuur 

rond Liedekerke. Info vind je op www.wandelclubdepajotten.be  

Hopelijk tot dan! 

Bea 
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De toekomst van je wandelclub. 

 

Wat gebeurt er allemaal? Hoezo een ‘sabbatjaar’? Zullen we dan geen lid 

meer zijn van Wandelsport Vlaanderen? Wat met busreizen in 2022? … 

Allemaal vragen die leven binnen de ledengroep. Je wil er vast het fijne 

van weten en niet van horen zeggen van iemand die dacht van een lid 

van een andere club gehoord te hebben dat iemand heeft gezegd dat ze 

zeggen … Daarom…kom naar de 

Infovergadering voor alle leden 

Zaterdag 30 oktober 2021 om 14.00 u. 

Polyvalente Feestzaal 

Markstraat 17, Sint-Pieters-Kapelle 

Bestuursleden geven een overzicht van de situatie: 

Wat zijn de problemen? 

Hoe kunnen ze opgelost worden? 

Waarom een ‘sabbatjaar’ in 2022? 

Vrijwilligersbestand voor eigen organisaties. 

Kan ik in 2022 van ledenvoordelen genieten? 

Komen er busreizen?  

…. 

Vragenronde. 

Je komt toch ook? 

 

 

Het bestuur 
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Voor je agenda: 

23/10/2021 Herenigingstocht B in Sint-Pieters-Leeuw 

30/10/2021 Infovergadering voor alle leden 

31/10/2021 Cadeautocht bij Wandelclub De Pajotten 

1/11/2021 Start Regelmatigheidscriterium 2021-2022 

20/11/2021 Herenigingstocht C in Halle 

1/12/2021 Uiterste betaaldatum lidgeld 2022 

Regelmatig Website raadplegen voor nieuwe activiteiten. 

  


