


Bestuur Wandel- en Recreatieclub Manke Fiel  
  

     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  
 
De Baetselier Freddy 
Baaskouter 3, 1730 Asse 
 02/452 58 16 
 fb207684@skynet.be 
 

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 
 
Peeters Emiel 
Baleunisstraat 2/6 
9200 Sint-Gillis-Dendermonde 
  052/55 69 09 
  Emiel.peeters2@telenet.be

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

 
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  

 

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

                     Bic: HBKABE22 
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Beste Manke Fielvrienden, 

 

Bij het begin van dit nieuwe jaar hou ik eraan alle Manke 
Fielvrienden een zonnig en zorgeloos 2014 toe te wensen. 
Wellicht zal elke dag  in 2014 niet verlopen zonder een wolkje 
aan de lucht te zien verschijnen. Mogen jullie dan tijdens de 
club of andere wandelingen de nodige kracht vinden om de 
toekomst terug hoopvol tegemoet te zien. 

Wellicht hebben jullie ons programma reeds in jullie agenda 
genoteerd. De Nieuwjaars wandeling te Asbeek was een groot 
succes. Meer dan 100 wandelaars waren op het appel. 

Tijdens de  Manke Fielavond  van 18 januari  l.l., was het genieten 
van de diverse lekkernijen die de ganse keukenploeg ons wist 
voor te schotelen. Na het smulfestijn was het Alberto en zijn 
retro’s die ons uitnodigde om ons via leuke deuntjes en 
swingende muziek de overtollige calorieën weg te werken. 

U merkt het 2014, heeft zich reeds succesvol ingezet en ik hoop 
jullie dikwijls op onze volgende activiteiten te kunnen 
begroeten. 

Mag ik ook een oproep doen om de Manke Fieltochten op 20 april 
e.k., bij jullie wandelvrienden van de andere clubs enthousiast 
te promoten. Hopelijk brengen op deze paasdag de klokken niet 
alleen paaseieren  maar ook veel wandelaars naar Asse. 

Alvast veel wandelgenot en tot weldra, 

                                                                          Jos 

 

Ps. : Indien jullie de lidkaart 2014 nog niet ontvangen hebben, 
geef me dan een seintje liefst via email en melden jullie me de 
betaaldatum. 



Zondag 16 februari 2014. 
 

Boonwandeling te Aalst. 
 

De wandeling start aan de St  Martinuskerk om 14.30 u  
                          ( in de buurt van de Grote Markt ). 

 
 
Tijdens deze wandeling treden we in de voetsporen 
van Louis Paul Boon en priester Daens. 
Verder ontdekken we de Grote Markt, waar ooit Jan 
De Lichte werd terechtgesteld, het Belfort, en het 
Schepenhuis, vervolgens gaat de tocht langsheen 
diverse straten om het Statieplein te bereiken met 
het prachtige stationsgebouw. Daarna maken we 
kennis met de Dender en de Zwarte Hoekbrug. Op 
de rechteroever komen we in de wijk Mijlbeek met 
zijn Hospitaal. Een tweede lus laat ons kennis maken 
met het stadspark en de Kapellekensbaan en de 
kapel ter Muren, alsook het eiland Chipka. 
Wie Aalst eens anders wil leren kennen dan als 
carnaval, markt of winkelstad, kan best mee op 
verkenning doorheen deze stad. 
 

 
 
Louis Paul Boon was vooral schrijver, maar ook schilder. Hij 
volgde in zijn geboortestad, waar hij in 1912 het levenslicht 
zag, lager onderwijs tot zijn veertiende jaar en liep 
vervolgens een paar jaar academie. 
Beroepshalve startte hij zijn carrière als autospuiter te 
Brussel en nadien kwam hij aan de kost als schilder in de 
Aalsterse brouwerij Zeeberg. 
 

 
 
 
Sinds Louis Paul Boon deze Kapel Ter Muren in zijn romans   
een centrale plaats gaf is het misschien wel de meest bekende 
kapel op het grondgebied Aalst. Het vermaard beeld van onze 
lieve vrouw Termuren is een kleine schilderij op eiken hout. 
 
 
 
Info : Jos De Bisschop Tel 02.452.76.59.  
 



 
Wandelbus naar Herne- en Aalter. 

 
Zondag 09 maart 2014. 

 
 

 
De eerste bestemming van onze wandelbus uitstap is naar het andere einde 
van het Pajottenland, Herne. Aldaar  zullen de Marktrotters ons 
verwelkomen op hun kriek en mattentocht. Het prachtige natuurgebied 
waar het riviertje de Mark zich doorheen spoelt, is een lust voor elke 
natuurliefhebber. 
 Afstanden : 4 of 6 km. 
 

 
Vervolgens rijden we verder naar Aalter. Hier zullen we 
deelnemen aan de Marsen van Aalter. 
Dit ter gelegenheid van het 35 jarig jubileum van deze club, 
de lachende wandelaars Aalter. 
Vanaf  de afstand van 12 km kan men kennis maken met het 
pas opengestelde Ganzeveldbos. 
 
Opstapplaatsen : Nijverseel : 7.30 u – Krokegem kerk – 
7.45 – Mollem kerk 7.55 u.  
Asse Gemeentehuis 8.05 – Walfergem kerk 8.10 – 
Kobbegem : 8.15-  Zellik  : 7.25 u. 
Deelname  :  leden MF € 7,- niet leden : € 15. inbegrepen 
busreis, fooi chauffeur + inschrijvingsgelden wandeltochten.  
Inschrijvingen enkel definitief na betaling. Aantal plaatsen beperkt. Gsmnr vermelden bij 
betaling.  
Inschrijvingen : Hubert Lenaerts 02.452.99.31 of www.mankefiel.be 
 
Inschrijvingsformulier:  Wandelbus Kriek en Mattentochten in Herne en Aalter 
         9 maart 2014 
 
 Naam :……………………………………………………….. Voornaam :…………………………… 
 
Straat :…………………………………………………………..   Nr :………… 
 
Postcode :………Gemeente :………………….…………….  Gsmnr……………. Email : …………….……….. 
 
Wenst deel te nemen met …….. personen   Opstapplaats :………………………. 
 
    Naam + voornaam      Lidnr.   Bedrag 
1. ……………………………………………………………… ……………..  ………………. 
2. ……………………………………………………………… ……………..  ………………. 
3. ……………………………………………………………… ……………..  ………………. 
4. ……………………………………………………………… ……………..  ………………. 
         Totaal:  ……………… 
 

http://www.mankefiel.be/


ZWIJVEKEKOUTERWANDELING   SINT-GILLIS-BIJ-DENDERMONDE 

Zondag  23maart 2014 

De Zwijvekekouterwandeling start aan  Parochie St. Egidius (of Sint-Gillis) 
is gelegen aan de St. Gillislaan - Hoek Sint-Gillislaan – Frans Van 
Schoorstraat langs het kerkplein.   

Oppervlakte: 1.059 ha 35 a 35 ca 
 
Inwonersaantal: 12.914 (op 1 januari 2008) 
Sint-Gillis is de grootste deelgemeente en telt meer inwoners dan 
Dendermonde-centrum. Sint-Gillis is gunstig gelegen, vlak bij het station 
van Dendermonde. De gewestweg Dendermonde-Brussel doorsnijdt de 
gemeente. 
 
Geschiedenis 
De eerste naam van deze gemeente was "Sueviacum, Zwijveke". In 
1228 werd Sint-Gillis de patroon der parochie, maar pas 3 eeuwen later 
- tussen 1513 en 1583 - werd Sint-Gillis officieel aan Zwijveke 
toegevoegd. Tot aan de Franse tijd maakte de gemeente deel uit van 
het Land van Dendermonde. Met de officiële aankondiging op 1 
oktober 1795 van de inlijving van onze provinciën bij Frankrijk, ging een 
nieuwe administratieve indeling gepaard. Het aloude Land van 
Dendermonde werd ontbonden, voortaan maakte de gemeente als 
municipaliteit deel uit van het kanton Dendermonde, departement der 
Schelde. De opeenvolgende besturen behielden deze indeling, tot aan 
de fusies van gemeenten. 

Bij regenweer is aangepast schoeisel aangeraden, maar wij gaan een mooie dag krijgen 
heeft Frank Deboosere mij beloofd.!   

Parking wagen: vooraan, achteraan van de kerk . 

Trein: Brussel-Asse 13u00 - Mollem 13u06 - Sint-Gillis-Dendermonde 13u23  

Trein op 5 minuten van de Kerk. (Trein terug om 17u37 richting Brussel of later ).  

Afstand : circa 9 km.    Vertrek: St. Egidius Parochiekerk 14u30.   

Wandelleider : Emiel Peeters 0474.88.91.97 emiel.peeters2@telenet.be  

         

mailto:emiel.peeters2@telenet.be




Zondag 18 mei 2014 
 

Durmeboordenwandeling  
 

Startplaats: aan de Sint-Annakerk – Sint-Annastraat 82, 9220 Hamme (O.Vl.) 
Vertrek: 14.30 u. 

  
De wandelroute start aan de St.Annakerk en is een 
kennismaking met een gebied, dat door de jaren heen 
onaangetast is gebleven. Maar zoals het water in de rivier 
nooit stilstaat, dankzij het spel van eb en vloed, zo staat het 
landschap ook nooit stil. 
Telkens weer verandert het landschap en legt andere 
accenten, ieder bezoek is anders  
 
We ontmoeten eerst de Sint-Jozefkapel waar de tijd even 
bleef stilstaan. Op de voorgevel, staat 1709. 
De kapel heeft de tand des tijds goed doorstaan, dank zij een 
sluwe truc overleefde ze ook de Franse Revolutie, de kapel 
moest afgebroken worden, maar een arme werkman had er 
ondertussen zijn intrek genomen. Deze smeekte de Franse 
soldaten om de kapel te vrijwaren mits een vergoeding van 
een fles jenever. 
Dat is ook de reden waarom de leden van de St. Jozefsgilde 
er nog elk jaar een flesje jenever kraken 
 
Langs de durmeboorden St.Anna-(Hamme) en Durmen (Zele) 
kan je als wandelaar in de voetsporen van kunstschilder 
André Bogaert, genieten van een creatief spel, tussen kunst- 
en natuur. 
Meer dan 20 borden met de afbeeldingen van de kunstenaar 
kwam tot stand met steun van de dienst Land- Tuinbouw en 
de provincie Oost-Vlaanderen. 
. 
We lopen grotendeels op onverharde wegen, na een 
regenperiode is aangepast schoeisel noodzakelijk 
 
Best bereikbaar: Dendermonde (via Grembergen) naar  
Waasmunster (N446) Voorbij Hamme-Zogge  en tuincentrum 
Van Mele  1ste straat links (wegwijzer St.Anna) 
Info: Walter Avoux – 0479/41 88 53  



Sterwandeling. 
Wellicht klinkt deze term jullie onbekend in de oren. Daarom enige 
verduidelijking. 
Een stertocht is een wandeltocht waaraan de leden van de wandelclub gratis 
kunnen deelnemen. Het inschrijvingsgeld wordt door wrc Manke Fiel betaald. 
Deze formule geeft ook de leden die niet deelnemen aan de wandelbusreizen de 
gelegenheid om bij bepaalde tochten gratis te wandelen. 
Men hoeft slechts onderstaand formulier ingevuld bij de start af te geven. 
Anderzijds hopen we op deze manier onze club beter te laten uitkomen op de 
tochten. 
Regelmatig krijg ik de opmerking van andere leden, dat men weinig MF-leden 
ontmoet op de wandelorganisaties. Dit is wellicht te wijten aan de ruime keuze 
van de tochten waaruit onze leden vrij kiezen. 
 
Sterwandelingen 2014, 
Zo 06 April B130 wandelclub Craks Wolvertem 
Zo 04 Mei O002 Burchtstappers Herzele 
Zo 04Mei B028 Wandelclub St.Pieters Leeuw 
Zo 08 Juni B158 De Trekplosters Zellik 
Zo 13 Juli B006 WSC Langdorp te Aarschot (Vl.Br. wandeldag) 
Zo 03 Aug O226 W.J.C. Denderklokjes Lebbeke 
Zo 05 Okt B147 Wandelclub Kruikenburg 
Zo 02 Nov B033 Singelwandelaars Strombeek-Bever 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sterwandeling  Craks  Wolvertem   - 6 april  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 B046 

Sterwandeling   Burchtstappers Herzele – 4 mei  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. 

Sterwandeling   Wandelclub Sint-Pieters Leeuw  – 4 mei  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. 





 
12 01 2014 
Nieuwjaarswandeling te Asbeek 
10 km 
Deelnemers : 100 
 
Op het kerkplein van 
Asbeek kwamen zo’n 
100 Manke Fiel- vrienden 
samen voor een eerste 
tocht door de natuur van 
Asbeek. Richting Essene 
langs Pulewouwe gingen  
we naar het Karrewiel  waar 
de club ons trakteerde  op een glas naar 

keuze.  

 

 

  
 

 

Papeter van Essene, een 
bronzen beeld van kunste- 
naar Patrick Van 
Craenenbroeck uit 
Teralfene. De Essenaars 
danken hun spotnaam aan 
hun rijke hopverleden. 

Sint-Antonius patroon van Essene 
en beschermer van mens en vee. 
In januari vind ieder jaar een 
viering plaats met offergaven  
varkenskoppen, levende biggen,  
boerenbrood en kippen. 
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