


Info Wandel- en Recreatieclub Manke Fiel  v.z.w.  
  

     www.mankefiel.be        info@mankefiel.be 
 
     
Vandenmeersche Alois 
Kasteelstraat 6, 1730 Mollem 
 02/309 52 80  
alois.vandenmeersche@pandora.be  
  
Permentier Erik 
Stw. Op Aalst 193, 1745 Opwijk  
052/35 93 96   
  
Vandevelde Hugo 
Brusselstraat 78,  
1702 Groot Bijgaarden 
02/463 08 89 
 vandeveldehugo@gmail.com  
 
 
–Lay-out Manke Fiel-Info 
Avoux Walter 
De Dammenlaan 50, 9200 Dendermonde 
 052/21 74 34.  
  walter.avoux@skynet.be  
 

 
Steps Maurits 
Arsenaal 33 
1730 Asse 
02/452 83 65 
 
Lenaerts Hubert 
Kouter 20, 1730 Mollem 
02/452 99 31 
  hubert.lenaerts1@telenet.be 
 
Polspoel Henri 
Bergestraat 90, 1730 Asse 
02/452 58 87 
 
 
Broodcoorens Hubert 
Baaskouter 4, 1730 Asse 
02/452 68 39 
 HubertB@telenet.be 
 

Jos De Bisschop 
Kezeweide 33, 1730 Mollem 
02/452 76 59 
  jos@debira.be  

 
Rekeningnr.  van wrc Manke Fiel :  Iban BE84 9300 0130 9059 

                                                 Bic: HBKABE22 
 
 

 MANKE FIEL BOETIEK   
Artikel Stempels Prijs  
Pet   20    €   8      
T-shirt   20    €   8     
Topje   20    €   8     
Sjaal   20    €   8     
   
Regenscherm   25    € 10        
Polo wit   60    € 24     
Sweater   60    € 24     
Trainingsvest   70    € 28      
Bodywarmer   70    € 28     
Polarvest   90    € 36       
Regenjas   90    € 36     
Veiligheidsvest   10    €   4     
Wandelboekje     €   0.75  
Sticker “WANDELEN MIJN  HOBBY”     €   0,50  
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mailto:vandeveldehugo@gmail.com
mailto:walter.avoux@skynet.be
mailto:hubert.lenaerts1@telenet.be
mailto:HubertB@telenet.be
mailto:jos@debira.be


 

 

Beste Manke Fielvrienden, 

 

Onze jaarkalender loopt stilaan op zijn laatste benen, nog enkele 
initiatieven en het werkjaar 2013 zit er weer op. 

Wanneer we even terugblikken, kunnen we zeker stellen dat het een druk 
“Manke Fiel”jaar is geweest met wellicht voor elk wat wils. Nu nog 
terugblikken op al onze activiteiten zou de MF –info, alleen maar een paar 
bladzijden dikker maken. 

Dat “ Manke Fiel “ dit jaar Asses erfgoed is geworden kan ons alleen maar 
tevreden stemmen. 

Alleen stel ik mij de vraag zou de cineast zich “Manke Fiel” nog herinnerd 
hebben  indien de initiatieven van de wandel- en recreatieclub niet 
regelmatig in de plaatselijke pers waren verschenen ? Dank zij jullie 
deelname aan de activiteiten bleef de naam van “ Manke Fiel” in de 
hoofden van vele Assenaren en andere Manke Fielfans bewaard. 

Niettegenstaande dit prachtige “ Manke Fiel”jaar, dienen we reeds 2014 te 
plannen.  

Misschien hebben jullie wel enkele suggesties voor de jaarkalender of willen 
jullie een bestuursfunctie opnemen ?  Wij kijken uit naar jullie reacties ! 

Verder wensen we iedereen die om gezondheidsredenen de activiteiten niet 
kon bijwonen een spoedig herstel toe. Ook zijn onze gedachten bij de leden 
die ons dit jaar ontvallen zijn. 

Verder wensen wij U allen een zonnig najaar en samen maken we er een tof 
2014 van. 

Namens het  bestuur Wrc Manke Fiel, 

Jos De Bisschop 

Voorzitter 

 



Marselaermolenwandeling te Steenhuffel. 
 
    Zondag 17-11-2013. 
 
De omgeving van de Marselaermolen is wellicht één van de 
meest idyllische plekjes van Steenhuffel. De gemeente die 
wellicht beter bekend is met zijn brouwerij Palm, Leireken en 
het kasteel Diepensteyn. Maar het heeft ook nog andere 
troeven als de Marselaersmolen, het Palm- hopveld , de 
klokput , de Molenbeek, de Oudebeek en de Vuilbeek. 
Wie de omgeving en het erfgoed van Steenhuffel beter wil 
leren kennen, mag zeker op deze herfstwandeling niet 
ontbreken. 
Afspraak :  Asse Hopmarkt 13.45 u. 
Start wandeling : Steenhuffel kerk , St Niklaasstraat 1 om 14.30 u. 
Info : Broodcoorens Hubert tel : 02.452.68.39 of www.mankefiel.be 
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
 

Kerstmis in Frans-Vlaanderen en Duinkerke. 
             14 december 2013 

 
Juist  over “de schreve “ ligt een streek met vele gezichten. De streek van 
Duinkerke en de Franse Westhoek heeft jullie heel wat te bieden. Naast de 
prachtige brede zandstranden en een beschermd duingebied, heeft 
Duinkerke ook een rijke maritieme geschiedenis. Wie kent er niet de 
kapersverhalen van Jan Baert ?  Ook het achterland biedt jullie een 700 
hectare groot natuurgebied. Een streek waar de tijd lijkt te hebben stil 

gestaan.  
 
Te Ghyvelde gaan we proeven van de streekproducten als de “ 
chicorette” en andere typische streekgerechten, terwijl we bij het 
aanschouwen van het interieur heel wat jeugdherinneringen zullen 
ontwaken. Na het middagmaal toeren we door de haven van 
Duinkerke , de 3° haven van Frankrijk, begeleid door een 
Nederlandstalige gids. 
 
Na de rondrit gelegenheid tot bezoek aan de kerstmarkt of shoppen in het centrum. 
 
Vertrekplaatsen : Opwijk Nijverseel : 9 u – Krokegem kerk – 9.10 u  - Mollem kerk : 9.20 u – 
Asse Gemeenteplein : 9.35 u – Walfergem kerk : 9.40 u – Kobbegem : 9.45 – Zellik Vliegwezenlaan : 9.55 u. 
 
Deelname in de reiskosten : leden MF : € 40,- niet leden : € 50,- inbegrepen : vervoer- fooi chauffeur- 
gegidste rondrit – streekmaaltijd + dranken tijdens de maaltijd. 
 
Inschrijvingen : Hubert Lenaerts , Kouter 20 , 1730 Mollem tel : 02.452.99.31  
of www.manke fiel.be .  
Betalingen  bij voorkeur via overschrijving op rekening van wrc Manke Fiel vzw 
         BE84 9300 0130 9059 – HBKABE22- 
 
Zie inschrijvingsformulier achteraan in het boekje. 

http://www.mankefiel.be/
http://www.manke/


      V.G.D.S. WANDELTOCHT  
                     te MANDERFELD. 
 
   ZONDAG 10 NOVEMBER 2013. 
 

 
Deze tocht kunnen we beschouwen als de “ Nationale wandeldag  “ van de Duitstalige 
wandelverenigingen. 
 Het dorpje Manderfeld  is een deelgemeente van Bullingen, gelegen  in het natuurpark van de 
Belgische Eifel en de Hoge Venen, op een hoogte van 540 tot 670  
Het dorpje Manderfeld  ligt in de vallei van het riviertje de Our, dat de grens maakt met 
België en Duitsland. Anderzijds snijdt  het riviertje prachtige meanders  in het landschap. Dit 
natuurpark met zijn pittoreske dorpjes is een lust voor het oog. Boven op de heuvelkammen 
ontwaar je adembenemende vergezichten.  
Volgende omlopen worden de wandelaars aangeboden : 5 – 10 en 20 km. 
 
Opstapplaatsen :  
Nijverseel: 7.30 u – Asse Krokegem: 7.45 u – Mollem: 8 u  -- Asse Gemeentehuis 8.10 u 
 – Walfergem kerk: 8.15 u  – Kobbegem : 8.20 u  – Zellik Vliegwezenlaan  8. 30 u.  
 
Inschrijvingen tot uiterlijk 31 oktober ek. De inschrijving is slechts geldig na betaling. 
Reservatiekost : € 7,- niet MF leden : € 15,- 
Inschrijvingen : Hubert Lenaerts, Kouter 20, 1730 Mollem tel : 02.452.99.31 of 
www.mankefiel.be 
Rekeningnr : BE84 9300 0130 9059 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                                           
 
Uitnodiging Nieuwjaars wandeling te Asbeek 

 
        Zondag 12 januari 2014. 
 
Vertrek om 14.30u op het kerkplein( Kespier) te Asbeek. 
 
Geniet van het winterkleed waarin deze deelgemeente zich 
hult tijdens de maand januari.  
Langsheen nieuw geopende trage wegen tussen Pullewouwe 
en de Moretteberg, stappen we richting Essene, het St 
Antoniusdorp. Wie kent er de legende van de papeters ? Na ons even te hebben 
opgewarmd, keren we langsheen kleine paadjes terug naar de startplaats. 
Iedereen op post. Nieuwjaarskussen gegarandeerd.  
 
Vertrek : 14.30 u kerk Asbeek 
 
Wandelleider Maurits Steps  
 

http://www.mankefiel.be/


 MANKE FIELAVOND                           
                 

            Zaterdag  18 januari 2014. 
 

 
Viert feest tijdens deze familieavond samen met jullie andere Manke Fielvrienden. 
Een enige gelegenheid om jullie nieuwjaarswensen persoonlijk over te brengen. 
De lekkere feestmaaltijd wordt dit jaar opgeluisterd door het huisorkest: Alberto en de 
Retro’s.  
Afspraak : Zaal ’t Kloosterhof Kouter te Mollem. Aanvang: 19 u stipt. 
Uw bijdrage feestmaal:  € 26 per persoon. Inschrijvingen tot uiterlijk  
2 januari 2014.  
 
 

  FEEstMENu. 
• Zeebarbeel-brandade van venkel en gerookte-

forel-beurre blanc. 
• Parelhoen met Mandarine Napoleon en groene 

peper –gebakken witloof-
krieltjes. 

• Dessertenbord van de chef. 
• Koffie of thee 

   
Inschrijvingsformulier Manke Fielavond 18 januari 2014 

  
 Naam :………………………………….   Voornaam:……………………………………… 
  
Straat :……………………………. ……… Nr: ……… 
 
Postcode:…………  gemeente:…………………………………………….. 
 
Tel:…………………………….      email:…………………………………… 
. 
Wenst deel te nemen met ….. personen en stort  € …..   
 
Reknr:  Iban:  BE84 9300 0130 9059   Bic: HBKABE22   van wrc Manke Fiel.  



 
 

WANDELBUS NAAR  “DE NATIONALE - WANDELDAG” 
 

Te Opwijk en Brecht 
       

     Zondag 23 februari 2014. 
  

 
Gewoontegetrouw neemt wrc Manke Fiel deel aan de Nationale Wandeldag, dit jaar kozen 
we voor deelname bij wsv Horizon te  Opwijk en anderzijds de St Michielsstappers te Brecht. 
 
De wandelclub wsv Horizon is zeker bij elke wandelaar gekend. Ook de St Paulusgemeente 
met zijn paardenprocessie en het lekkere bier Affligem moeten we zeker niet meer 
voorstellen. Toch heeft deze gemeente de laatste  jaren een grondige stedenbouwkundige 
wijziging ondergaan. Maar dit zullen jullie wel ontdekken tijdens de wandeltocht. 
 
Tijdens jullie ontdekkingstocht doorheen de 
Kempische gemeente Brecht,ontmoeten jullie zeker 
Junior Suske en Wiske. Waarom de kleinkinderen 
eens niet meenemen ? ( zoektocht voor de jeugd  
5 km ). Anderzijds is er een tocht langsheen de 
sporen van de 2 oorlogen. 
 
Andere bezienswaardigheden zijn : het kasteel De 
Eester, de pastorie, de St Leonarduskerk, en de 
steenbakkerijen. 
 
De wandelbus brengt jullie naar beide organisaties. 
Proef op deze wandeldag zowel van de sfeer alsook 
van de streekproducten..  
 
Vlug inschrijven daar de plaatsen beperkt zijn. 
 
Deelnameprijs :  leden MF : € 7  kinderen < 16 j. :             € 5 
   Niet leden : € 15   kinderen niet leden < 16 j.   € 8 
 
Opstapplaatsen : 
    Mollem kerk 7.45 u- Zellik 8. u – Kobbegem 8.05 – Walfergem 8.10 
     Asse Gemeentehuis 8.15u – Krokegem 8.20 u –Nijverseel : 8.30 u. 
 
INFO & INSCHRIJVINGEN :  Hubert Lenaerts,  Kouter 20, 1730 Mollem, Tel 02.452.99.31 

of www.mankefiel.be 
 
 
Inschrijvingsformulier achteraan in het boekje. 



      Ensorweekend te Oostende. 
 
                  26 – 28 september 2014.  
 
 
Zoals James Ensor in de ban verkeerde van de 
stad Oostende en de zee, zullen wij ook tijdens 
dit wandelweekend genieten van de “ Koningin 
van de badsteden “. Laat je eens lekker 
uitwaaien langs de kustlijn of  laat je zintuigen 
prikkelen op de belevenisroute in de stad. 
 
Onze verblijfplaats biedt jullie de gelegenheid om vanuit het gezellige praat en 
eetcafé de bewegingen van de zee te aanschouwen. Naast de wandelingen, bieden 
het zwembad en de fitness voor elk wat wils. 
De tramhalte voor de deur biedt de mogelijkheid om gans de kustlijn te ontdekken. 
 
Deelnameprijs : € 159 per persoon. Niet-leden MF: € 174. 
Prijzen voor kinderen op aanvraag. Toeslag singlekamer : € 30. 
Daar het aantal voorbehouden kamers beperkt is, gelieve tijdig in te schrijven . 
 Info en inschrijvingen : Jos De Bisschop – tel 02.452.76.59 of jos@debira.be 
 
Inschrijvingsformulier achteraan in het boekje. 
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  =  =  
Zo was het  Schoppachweekend in Aarlen dit jaar 
 

mailto:jos@debira.be


Terugblik op het Schoppachwe. 
 

Schoppach was dit jaar het Zuiderse doel. 
Jos en Compagnie hebben er veel moeten voor doen !! 
Vele honderden kilometers hebben ze er voor gereden, 

Want die van Manke Fiel zijn niet vlug tevreden. 
Redu, het mooie dorp met al zijn boeken, 

Hebben we vrijdagmorgen al kunnen bezoeken. 
In " Arlon " zijn we gestart aan de soldaten gebouwen, 

't was direct bergaf , we waren niet te houden, 
door mooie bossen en natte beken, 't was heel plezant, 
was het echt moeilijk dan geven we een helpende hand. 

Droog en wel zijn we in hotel " Arlux " aangekomen. 
Direct een grote pint om van de wandeling te bekomen. 

Na het avondeten en allemaal in fluo-geel, 
de jenever liep heel vlot door onze droge keel. 

Na een nacht vol zoete , zachte dromen, 
Is iedereen terug wat op zijn effen gekomen. 
Dus opnieuw terug op stap door bos en wei. 

Zelfs een shoppingcenter was er deze keer nog bij. 
Na het middagmaal op naar Clairefontaine en zijn mariekapel, 

Een kaarsje branden ( voor het goed weer van Fiel) ge weet het wel. 
Daarna opnieuw het bos in, steeds steil omhoog, 

Boven zegt Jos , vanaf hier is 't bergaf. ' t Was een troost. 
Maitrank als aperitief, wist iedereen te appreciëren, 

om daarna uitgebreid te gaan dineren ! 
En al waren vele ledematen wat stijf en stram, 

Nog enkele dansjes, een tango of een wals, nu het nog kan. 
Dan vandaag Arlon,met zijn historisch verleden. 
Zelfs Godfried Kurth heeft hier nog verbleven ! 

Nogmaals bedankt Jos- Nadine en Componenten, 
't was weer een weekend vol heerlijke momenten. 

Eén vraag nog brandt op onze lippen, 
zien jullie het voor volgend jaar nog zitten ? 

 
Arlon, 22-9-2013                                                            

                                                          Maurits Steps 



Terugblik op de uitstap naar de Borinage 
   Op zaterdag14 september 
 

 
 
 
De gids, Jos Monsieurs, heeft ons op duidelijke en speciale manier, Henegouwen een 
onbekende provincie voor velen onder ons, laten kennis maken. 
Zo kon onze Jos zich aansluiten bij de groep MMM (Minst Mogelijke Moeite) 
 
Zo begon hij, met Henegouwen te omschrijven met 3 woorden - Rijkdom -Verval - 
Reconversie 
 
Rond 9u30 hadden we onze eerste 
stop in een Reststop waar een koffie 
en koffiekoek voor ons klaar stond, om 
nadien onze uitstap verder te zetten 
naar het Hellend Vlak van Ronquiéres.  
Spijtig was het licht aan het regenen 
maar met de volledige technische 
uitleg die de gids ons gaf en met de 
brochure die we gekregen hebben 
met zeer overzichtelijke schetsen, was 
het zeer begrijpend en boeiend. 

 
 
Vooraleer naar het restaurant te gaan 
waar we het middagmaal hadden, zijn 
we doorheen de oude mijnsites van 
Bois du Luc (werelderfgoed) gereden, 
door de regen hebben we hier niet 
kunnen uitstappen voor een foto. 
 
Na de middag hadden we halte aan 
de kabellift van Strepy -Thieu , 
gelukkig zonder regen daar hebben 
we een plezierboot zien versassen. 

Vervolgens zijn we door het dorpje Obourg 
gereden bekend voor de cementindustrie 
 Om af te sluiten bezochten we Mons met zijn 
prachtige kathedraal en zijn typische kleine 
straatjes. 
Als afsluiter stond er ons een avondmaal te 
wachten in Vlezenbeek. 
Ondanks het minder goeie weer hadden we een 
superdag . 



INSCHRIJVINGSFORMULIER  “ ENSORWEEKEND”    26 -28 sept. 2014  
                  
Naam : ……………………………………… Voornaam : …………… 
Straat : ……………………………………….      nr :…….  
Postcode : ………… gemeente : ……………………………………. 
Tel : …………………………. Emailadres: …………………………. 
Wenst deel te nemen met : ….. personen 
 
   Naam   voornaam   geboortedatum  lidnummer 
1)………………  ……….  ……………… ……….. 
2) ………………  ……….  ……………… ……….. 
3)………………  ……….  ……………… ……….. 
4)………………  ……….  ……………… ……….. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

AANSLUITINGSFORMULIER - Lidgeld  2014 
 
 
 

Naam : .....................................................................  Voornaam : ....................  
Straat : .....................................................................  Nr : ................................  
Gemeente : ..............................................................  Postcode : ......................  
Email : .....................................................................  Tel : ...............................  
 
Lidgeld per persoon : 7,50 €. 
Wenst (her) aansluiting WRC Manke Fiel voor volgende personen : 
 
Naam      Voornaam  Geboortedatum Lidnr.      Bijdrage    
…………………………. …………..  ………………. …….…   €….…       
…………………………. …………..  ………………. ………    €….…      
..  ……..…………………… …………..  ………………. ………    €….…      
...  ……..…………………… …………..  ………………. ………    €….…       
 
Wenst :  ….. ex wandelkalender  VWF aan €  2,50   
              ….. ex marching aan € 8,00 – leden 
              ….. ex marching aan 16,00 €– niet leden 
 
Betaling bij voorkeur op rekening :BE84 9300 0130 90 59 van wrc Manke Fiel. 
 
Lidgeld wrc Manke Fiel  gratis ? 
Bij de ontvangst van de lidkaarten 2014 ontvangen jullie eveneens een attest van betaling. 
Dit attest kan je voorleggen aan de mutualiteit om eventueel jullie lidgeld te recupereren. 
Meer info bij jullie mutualiteit. 



… 



Inschrijvingsformulier:  Kerstmis in Frans-Vlaanderen en Duinkerke 14/ 12/ 2013 
 
 Naam :……………………………………………………….. Voornaam :…………………………… 
 
Straat :…………………………………………………………..   Nr :………… 
Postcode :………Gemeente :………………….…………….  Gsmnr……………. Email : …………….……….. 
 
Wenst deel te nemen met …….. personen   Opstapplaats :………………………. 
 
    Naam + voornaam      Lidnr.   Bedrag 
1. ……………………………………………………………… ……………..  ………………. 
2. ……………………………………………………………… ……………..  ………………. 
3. ……………………………………………………………… ……………..  ………………. 
4. ……………………………………………………………… ……………..  ………………. 
         Totaal:  ……………… 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Inschrijvingsformulier:  Wandelbus “Nationale wandeldag” 23.02.2014 
          Opw ijk en Brecht 
 Naam :……………………………………………………….. Voornaam :…………………………… 
 
Straat :…………………………………………………………..   Nr :………… 
Postcode :………Gemeente :………………….…………….  Gsmnr……………. Email : …………….……….. 
 
Wenst deel te nemen met …….. personen   Opstapplaats :………………………. 
 
   Naam + voornaam      Lidnr.   Bedrag 
1. ……………………………………………………………… ……………..  ………………. 
2. ……………………………………………………………… ……………..  ………………. 
3. ……………………………………………………………… ……………..  ………………. 
4. ……………………………………………………………… ……………..  ………………. 
         Totaal:  ……………… 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sterwandeling. 
Wie niet meereist met de wandelbus naar de Nationale wandeldag te Opwijk en Brecht, biedt  
wrc Manke Fiel een sterwandeling aan te Opwijk op zondag 23 februari 2014. 
 
Knip onderstaande bon uit en op basis hiervan kunnen jullie gratis deelnemen aan de 
nationale wandeldag te Opwijk. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sterwandeling Nationale wandeldag Opwijk  23 februari 2014. 
 
Naam : ……………………..    Voornaam:……………… Lidnr wrc Manke Fiel…….. 
Straat :…………………… nr: …. Postcode :……..Plaats:………………….. 
 
Wenst deel te nemen aan de wandeltocht. Het inschrijvingsgeld wordt afgerekend door 
de club WRC Manke Fiel B 046. 



… 



      Stempelkaart     

        MANKE FIEL 
Naam en voornaam: …………………………………………………………… 

Straat en nummer: …………………………………………………………….. 

Postnr.:………....Gemeente…………………………………………………… 

Telefoonnummer; ……………………………….... 

   

   

   

 



Stempelkaart Manke Fiel 
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