


Woordje van de voorzitter. 
 
 
Beste Manke Fiel-vrienden, 
 
 
 
Nu onze laatste activiteit van het werkjaar 2015 achter de rug is, wordt het 
stilaan tijd om onze agenda 2016 in te vullen. Dat het nu nog de 
zakagenda of de elektronische agenda is, heeft geen belang maar 
raadpleeg in ieder geval de activiteiten in de MF info of op de website. De 
zetduvel heeft ons parten gespeeld bij de opmaak van de jaarkalenders. 
 
Wanneer we op het voorbije werkjaar terugblikken, stellen we vast dat er voor 
alle activiteiten een talrijke opkomst was. Bij de Manke Fiel en 
Hopduveltochten was er grotere opkomst dan verwacht, met als gevolg dat 
de catering niet aan de wensen van alle wandelaars kon voldoen. 
Anderzijds was iedereen tevreden van de omlopen en dit is uiteindelijk toch 
de reden van het wandelen. Genieten van de natuur en de omgeving. 
 
De vrijdagavondwandelingen in het land van Asse, waren steeds voltreffers. 
Door de grote groep wandelaars ,zullen we wellicht in de toekomst 
maatregelen dienen te  treffen om de veiligheid van de deelnemers te 
verzekeren. 
 
Ook op de trips met de wandelbussen en de dagreis waren vele MF vrienden 
present. 
 
Bij deze wens ik iedereen te danken die zich hebben ingezet om de 
organisaties te doen slagen en anderzijds ook allen die hebben 
deelgenomen. Jullie  deelname  is de beste stimulans om verder te blijven  
organiseren. 
 
De Manke Fielleden die wegens gezondheidsredenen niet aanwezig waren, 
wens ik van harte beterschap. Anderzijds wens ik de Manke Fielvrienden die 
het voorbije jaar een dierbare verloren, veel sterkte toewensen. 
 
  
Mag ik iedereen een vreugdevol 2016 toewensen en hopelijk ontmoeten we 
mekaar  op een MF activiteit. 
 
  Vriendelijke groeten, 
 
 
 



 WANDEL– en RECREATIECLUB – MANKE FIEL vzw  
p/a : Jos De Bisschop – Kezeweide 33 – 1730 MOLLEM  Tel : 02/452.76.59 
 

Beste Manke Fielvrienden, 

De herfst is de periode om plannen te maken voor het nieuwe werkjaar 2016. De drie bestaande Vlaamse  
wandelfederaties hebben groen licht gegeven voor de nieuwe wandelfederatie “ Wandelsport Vlaanderen “. 
Onze club zal dan ook deel uitmaken van de nieuwe federatie. Niettegenstaande de federatie een hogere 
bijdrage vraagt van haar aangesloten leden, heeft het bestuur van w.r.c. Manke Fiel besloten het lidgeld voor 
2016 op € 10 per persoon te handhaven. 

Aangezien dit bedrag haast integraal aan “Wandelsport Vlaanderen” moet afgedragen worden , zou het fijn 
zijn dat alle leden die over een emailadres beschikken dit zouden kenbaar maken bij hun hernieuwing van 
hun lidgeld. Dit om de drukkosten te beperken. 

Mag ik jullie dan ook uitnodigen om zo spoedig mogelijk het lidgeld te vereffenen opdat we jullie tijdig de 
nieuwe lidkaart 2016  + attest mutualiteit kunnen overmaken. 

Gelieve steeds bij uw deelname aan de wandeltochten, de lidkaart te tonen om de ledenkorting te genieten. 
Nog veel wandelplezier en sportieve groeten, 

Namens wrc. Manke Fiel vzw 

Jos De Bisschop 

Voorzitter 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Inschrijvingsformulier lidgeld wrc. Manke Fiel 
  Naam       Voornaam        geboortedatum lidnr:  email:  

1 ……………………………..    ……………………    …………………  …………      ……………….. 

2  ……………………………    ……………………     …………………  …………      ………………… 

3  ……………………………     ……………………     …………………   …………    ………………… 

Adres : ………………………………straat ……………………postcode ……………………Gemeente 
gsmnr : …………… tel:  

Wenst (her)aansluiting voor ...... Personen à €10  = € …… 

Wenst wandelkalender Walking in Belgium à € 8   = € …… 

       Totaal :   € ……..  

Gelieve het bedrag over te schrijven op rekening BE84 9300 0130 9059 -Bic; HBKABE22 

                         van wrc Manke Fiel vzw.   Formulieren zenden naar www.mankefiel.be. 



Activiteitenkalender 2016. 
 

Datum.     Activiteit.        Plaats 
zondag   10 januari Nieuwjaarswandeling       Merchtem 
zaterdag 16 januari Manke Fielavond       Brussegem 
zondag   21 februari Kruikenburg                   Ternat 
zondag   20 maart Bunkerwandeling           Pamel. 
Zondag  10 april Wandelbus        Melsbroek + Deurne Diest 
zondag  17 april Manke Fieltochten       Asse 
zondag  15 mei Scheldelandwandeling      Liezele  
zondag  05 juni Dauwwandeling       Kobbegem 
zondag  19 juni Dagwandeling        Zwalm 
zondag  24 juli Hopduveltochten       Mollem 
zondag   7 Augustus   Wandelbus        Dourbes 
zaterdag  3 sept. Autocaruitstap        De Famenne 
zondag   18 sept. Fietstocht        Bekkerzeel 
weekend 23-25sept. Grensland Wandelweekend     Nederlands Limburg 
zondag  16 oktober Groene St.Pieterswandeling      Jette 
zondag   6  nov. Wandelbus        Strombeek + Eigenbilzen 
zondag  20 nov. Stille Waterswandeling      Buggenhout Opdorp 
zaterdag 17 dec. Kerstmis in de stad.       Antwerpen 
 
Start wandeling om 14 u. aan de plaatselijke parochiekerk. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vrijdagavondwandelingen in de streek van Asse : 
    1 – 8 – 15 – 22  - 29 juli  5 – 12 – 19 augustus     -  start van de wandelingen 19.30u 
               26 augustus wandeling + gezellig tafelen. – start 19 u. 
 
 
– 

Nieuwjaarswandeling te Merchtem. 
 
                                                                        Zondag 10 januari 2016. 
 
Het wandelprogamma van de wandel en recreatieclub start in 2016 te 
Merchtem. 
Flink ingeduffeld en goed geschoeid verzamelen we om 14 u aan de O.L.V 
ter Noodkerk op de Reedijk te Merchtem. Wie niet bang is van de winterse 
kou is zeker op post. 
Nadat we de passerelle over de Molenbeek overgestapt zijn, gaan de 
wandelaars op zoek naar de sportterreinen van de gemeente Merchtem. 
 Op de vijver langsheen de Finse piste bemerken we heel wat eenden. 
Hopelijk is onze kok niet van de partij, daar er volgende week eendenborst 
op het menu staat tijdens de Manke Fielavond. Verder gaat de tocht door 
de Merchtemse kouters richting Dooren en belanden de stappers het 
gehucht Bosbeek. Even halt houden? 
Na de verkwikkende “stop”, zetten we onze stappen richting Meerpoel en 
Terspelt. 
Aan de horizon bemerken we de spits van de kerktoren van Asse. We wandelen een eindje langsheen de 
Molenbeek en bereiken de residentiële wijken van Merchtem, en weldra is het centrum met kerk in zicht. 
Start wandeling: 14 u Reedijk OLV ter Nood kerk Merchtem. 
Wandelleider : Hubert Lenaerts tel : 02.452.99.31  



 MANKE FIELAVOND                           
                 

            Zaterdag 16 januari 2016. 
 

 
Start het nieuwe jaar samen met tal van andere Manke Fielvrienden bij 
een gezellige feestmaaltijd. Een unieke gelegenheid om persoonlijk jullie 
wandelvrienden de nieuwjaarswensen over te brengen. 
Het feestmaal wordt muzikaal opgeluisterd.  
Afspraak: Gemeentelijke feestzaal te Brussegem, Drinkeling.  
Aanvang: 19 u stipt. Opgelet: Nieuwe locatie !!! 
Uw bijdrage feestmaal: € 30 per persoon. Inschrijvingen tot uiterlijk  
26 december 2015.  
 
 

  FEEstMENu. 
 

• Trio van vis “bouillabaise-style “. 
• Wilde eend -blauwe bes -witte kool -gratin met 

eekhoorntjesbrood. 
• Creatie van peer -amandelijs en 

karamel. 
• Koffie of thee 

 
   

Inschrijvingsformulier Manke Fielavond 16 januari 2016. 
  
 Naam :………………………………….   
Voornaam:……………………………………… 
  
Straat : ……………………………. ……… Nr: ……… 
Postcode:…………  gemeente:…………………………………………….. 
Tel:…………………………….      E-mail: …………………………………… 
. 
Wenst deel te nemen met ….. personen en stort  € …..   
Reknr:  Iban:  BE84 9300 0130 9059   Bic: HBKABE22   van wrc Manke Fiel.
  



Kruikenburgwandeling te Ternat. 
 

                          Zondag 21 februari 2016. 
 
 
Ternat, voordien een landelijke gemeente, gelegen langsheen de heirweg Asse - Bavai, 
thans gelegen langsheen de drukke verkeersader, de E40 ,en de 2 spoorlijnen die de 
gemeente doorkruisen. 
 
Nochtans heeft deze gemeente noch tal van landelijke hoekjes die we tijdens de 
Kruikenburgwandeling kunnen ontdekken in een winters kleedje. Het heuvelend 
Pajottenlandslandschap met zijn akkers en weiden en zijn vierkantshoeven zijn een 
streling voor het oog. 
 
We laten de gotische St Gertrudiskerk uit 15 -16°eeuw, achter ons en wandelen via veld 
en boswegen op zoek naar het kasteel Kruikenburg. 
 
Het oorspronkelijke kasteel werd in de twaalfde eeuw door de heren van Wezemaal 
gebouwd. Een van de latere bewoners was Everard ‘t Serclaes die in 1356 het Vlaamse 
leger uit Brussel verdreef en rond 1380 het kasteel kocht. 
Als redder van Brussel, werd hij voor zijn verder leven tot eerste schepen van Brussel 
uitgeroepen. In opdracht van Zweder van Abcoude, kasteelheer van Gaasbeek, werd hij in 

1388 vermoord. Dicht bij de 
Grote Markt van Brussel 
hangt een bronzen muurplaat 
die aan ‘t Serclaes herinnert. 
Volgens velen brengt over de 
arm van ‘t Serclaesbeeld 
wrijven geluk. 
 
Tijdens de septemberdagen 
van 1830 werd het kasteel 
bewoond door Hendrik de 
Fourneau, de vertrouwensman 
van Willem van Oranje,de 
latere Willem II koning der 
Nederlanden. 

 
In 1938 verkocht graaf Theobald de Lichtervelde het domein, uit financiële noodzaak, 
aan de Broeders der Christelijke Scholen. De broeders hebben er een school opgericht. 
 
 
Start wandeling :  14 u St Gertrudiskerk , Kerkplein 1 , Ternat. 
Wandelleider : Armand Van der Straeten  tel : 02.582.25.02  



Sterwandeling. 
Nationale wandeldag “ Vlaanderen Wandelt .“ 
 
     Zondag 28 februari 2016. te Hofstade-Zemst. 
  
De laatste jaren werd de Nationale wandeldag ingericht op verschillende locaties. 
Om de nieuwe federatie in de kijker te plaatsen, zal in 2016 slechts op één plaats een 
Nationale wandeldag plaatsvinden, namelijk in het Bloso-centrum te Hofstade-Zemst.  
Graag nodigen we alle Manke Fielvrienden uit om aan deze wandelhappening deel te 
nemen. 
Als sterwandeling wordt de inschrijvingsprijs door jullie club betaald.  
Op vertoon van jullie lidkaart WSVL 2016 + het strookje “sterwandeling Manke Fiel 
“ kunnen jullie gratis aan de tochten deelnemen. 
 
Er is voor elk wat wils: 
Een kidspad van 3 à 4 km met een fotozoektocht. 
Een themawandeling van erfgoed tot cultuur van 10 , 13, 16, 20 en 24 km. 
Een parcours voor de sportieve en avontuurlijke wandelaar vanaf 28 km. 
GPS wandeling vanaf 10 km. 
Twee volledig toegankelijke afstanden voor andersvaliden. 
 
Verder kunnen de deelnemers op de site van het Bloso centrum genieten van lekkere 
hapjes, verfrissende dranken, en animatie voor de jongsten ,en tal van informatiestanden.  
 
Praktische info :  
Start en aankomst : Bloso-centrum Hofstade , Tervuursesteenweg, 1981 Hofstade. 
 
Afstanden : 4-6-10-13-16-20-24-28-34-37-42 km. 
    5 en 15 km stads en cultuurwandeling in en om Mechelen ( shuttlebussen) 
 
Inschrijving : € 2,- MF leden gratis (sterwandeling) 
            Niet aangeslotenen : € 5  
 
Bereikbaarheid: de startplaats is te bereiken via de E19 afrit Zemst. Vervolgens de borden 
“ Wandeltocht “ volgen. 
Openbaar vervoer : station NMBS Mechelen. 
Parking : ruime gratis parkeermogelijkheid in de onmiddellijke omgeving van de 
starplaats. 
 
Animatie : diverse omlijstingen. 
Meer info : www.vlaanderenwandelt.be 
                  Inschrijvingsstrookje achteraan in het boekje!  

http://www.vlaanderenwandelt.be/


    Bunkerwandeling te Pamel. 
 

           Zondag 20 maart 2016. 
 
De wandelleiders Etienne en Willy brengen de wandelaars via de bunkers ( vier ) van de KW-linie in      

Pamel naar de Dendermeersen, de Dender en het beeld van de “ Dikken van Pamel “. Bij de eerste bunker, 
gelegen 38m boven de zeespiegel, heeft men een panoramisch uitzicht van 360 ° over de omliggende dorpen. 
Langs rustige land- en voetwegen doorkruisen de deelnemers de Pamelse natuur en krijgen een zicht op de 3 
andere bunkers.  

Bunker: 
Er waren zeer duidelijke specificaties voor de bouw van de 

bunkers. De dikte van het plafond en van de muren bedraagt 
1,30 m, de funderingen hebben een diepte van 2m. Dit alles om 
bestand te zijn tegen een ononderbroken beschieting met 
granaten van 150 mm en afzonderlijke inslagen van granaten 
van 220mm. 

Aan de buitenkant zijn de muren bekleed met cementen 
noppen. Deze worden in de volksmond “ eitjes “ of “ Tiroler 
tepeltjes” genoemd. Ze hebben een gemiddelde dikte van 3 cm 
en moesten een soort bladerenscherm voorstellen als vorm van 
camouflage. 

Het dak bleef glad maar aan de rand ervan werden haken voorzien om camouflagenetten aan vast te hechten. 
Elke bunker had 4 speciaal afgeschermde kokers om handgranaten naar buiten te  laten rollen. De opening 
binnen is tegen het plafond, de opening buiten net boven de  grond. Op het dak is er een koepeltje met een 
opening voor de periscoop. De Pamelse bunkers zijn alle vier verschillend van vorm : 2 grotere en 2 kleinere. 
Dit heeft te maken met het aantal echte schietgaten met andere woorden met het aantal machinegeweren dat er 
in opgesteld kan worden: 2 of 3.  

Vervolgens dalen we af naar de Dendervallei, om de Dender en het standbeeld “ Dikke van Pamel “ te 
aanschouwen. 

 
Standbeeld “ Dikke van Pamel “ 
De Dikke van Pamel( of lokaal ook kortweg “ den dikke” genoemd is een 

beroemde dorpsfiguur te Roosdaal ( Pamel ). Zijn echte naam was “ Victor De 
Klercq”. Hij werd geboren te Pamel op 16 juni 1848 en stierf er op 16 februari 
1885. 

Naar zijn echte gewicht is het raden maar Victor was een enorme brede en 
zware figuur. Op 9 september 2001 werd zijn standbeeld ingehuldigd aan de 
Kaaistraat te Roosdaal. Het beeld werd ontworpen door de kunstenaar Peter Van 
Craenenbroeck. 

Na een verkwikkende rustpauze verkennen de wandelaars het natuurgebied 
de turfput en stappen vervolgens richting Ledeberg ( gehucht van Roosdaal ) met 
zijn frisdrankfabriek “ Lebergbronnen “ en keren daarna terug richting 
vertrekplaats. 

Afstand wandeling: 8,240 km. 
 
Vertrek : om 14u. St Gaugericuskerk te 1760 Roosdaal ( Pamel ) Brusselstraat 12. 
Wandelleiders : Etienne Lievens en Willy Tielemans.   



Wandelbus naar Melsbroek en Deurne-Diest. 
 
           Zondag 10 april 2016. 
 
 
Hopelijk wordt het een zonnige lentedag zowel voor de gastclubs, namelijk Marching 
team 15 °Wing, als voor Sporton Deurne Diest, alsook voor de Manke Fielwandelaars. 
 
Te Melsbroek start de 
Internationalevoorjaarstocht in 
kazerne Groenveld in de buurt van 
de Nationale luchthaven. Een 
gelegenheid om niet alleen 
vliegtuigen te spotten, maar ook 
nostalgie te beleven voor de 
mannen die legerdienst gedaan 
hebben.  
Ook voor de dames zal dit wellicht 
een ontdekking zijn. 
 

Vervolgens brengt de wandelbus ons naar het Hagelandse Deurne 
Diest.  
Alhoewel de stad Diest een garnizoensstad was voor militairen, 
zal deze tocht ons eerder de mooie natuur van het Hageland laten 
bewonderen. 
Een ideale gelegenheid om andere wandelvrienden die jullie op 
deze dag ontmoeten warm te maken voor onze komende Manke 
Fieltochten. 

 
Beleef een mooie wandeldag samen met andere Manke Fielvrienden. 
 
Opstapplaatsen : Nijverseel : 7.40 u - Krokegem kerk 7.50 u - Mollem kerk 8.u- 

Asse Gemeentehuis 8.10 u - Walfergem kerk 8.15 u - 
 Kobbegem( Brusselse steenweg ) 8.20 u - Zellik Vliegwezenlaan 8.30 u.  

 
Reiskosten : leden MF € 7, - niet-leden € 15,- 
 
Schrijf snel in. Het aantal deelnemers is beperkt tot 1 autocar. 
Inschrijving slechts definitief na betaling op rek : BE84 9300 0130 9059. 
Aanmelden via website www.mankefiel.be of Hubert Lenaerts 02.452. 
99.31 
 
Inschrijvingsformulier achteraan boekje of website. 
 

http://www.mankefiel.be/


Grenslandwandelweekend in  Nl Zuid Limburg. 

       23 - 25 september 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

Beleef een hoog(s)tepunt tijdens het wandelwe in Nederlands Zuid-Limburg. 

Het Heuvelland biedt jullie een prachtige natuur, cultuur, actie of avontuur. 

Proef van de streekgerechten en geniet van de bieren en wijnen uit deze regio. Cultuursteden als 
Maastricht en Aken en Luik zijn slechts op een boogscheut van onze verblijfplaats.                                                                                                
Ervaar zelf wat de Euregio, als hart van Europa te bieden heeft en schrijf in voor het we.  
Deelnameprijs : € 189,-  1 persoonskamer : + € 58 

Het verblijf is in volpension van vrijdagavond tot zondagmiddag in een leuk hotel. Geleide 
wandelingen, tal van uitstapmogelijkheden.  Manke Fiel sfeer. 

 

Reservatie na betaling van € 50 per deelnemer op rekening  

 BE46 6529 3932 4036 van Jos De Bisschop  

 

 

V Inschrijvingsformulier Grenslandwandelwe.( 23-25sept 2016) 
Naam      Voornaam             geboortedatum    gsmnr.     email 

1……………………………     …………………     ………………      ……………   ………………..   

2……………………………     …………………     ………………     ……………       …………….   

3……………………………     …………………     ………………       ……………      ……………… 

Adres : ………………………………………………………………………………………              

Wensen deel te nemen aan het we van 23 tot 25 sept 2016.  

       



 
 

 
 

Terugblik         Hopduveltochten  26 07 2015 
      
14 km   Deelnemers: 1714 
 

Mollem , een klein dorp in de schaduw van de St. Martinuskerk en in de schoot van de 
Molenbeek en sinds onlangs in de slagschaduw van de windturbines. 
Na ons vertrek in de Kloosterzaal met 10 Manke Fiel dames en met zon, komen we al vlug aan het 
“Hoppeveld” te Waarbeek. Hier zien we de Humulus 
Lupulus dat het bier bewaard en voor een bittere 
afdronk zorgt, alsook geneeskrachtige eigenschappen 
bezit. We richten onze stappen richting station Asse 
waar we in t’ Jass een stop houden. Richting 
Walfergem kunnen we genieten van de groene rand 
rond Asse met mooie vergezichten over de Brabantse 
Kouters. Van Walfergem naar Waarbeekbrug langs 
veldwegen en langs Kartelobos , 12 hectare groot en 
tevens het grootste bos van de gemeente Asse. We 
keren terug langs Beneden Vrijlegem , de eerste 
regendruppels vallen en we trekken onze regenjassen 
aan. In de startzaal wacht ons een gratis coupe Manke 
Fiel die ons heerlijk smaakt. 
 
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
     

 



Terugblik op het Salmweekend. 
 
Beste Manke Fielvrienden, 
 
Het mooie wandelweekend is alweer voorbij 
En alle Manke Fielers zijn zeer tevreden en blij. 
Na Malmendarium, langsheen de mooie Hoge Venen. 
Tot in Prüm, daar strekken wij opnieuw de benen. 
Een groot geluk de grenzenwaren hier nog open, 
Zo kunnen we nog vrij” bei uns in Duitsland” lopen. 
Na het avondeten stapten wij in de donkere nacht, 
Waar Erik met de jenever op ons wacht. 
Na de nachtrust en een uitgebreid ontbijt, 
Stappen we naar Wallenborn .. Juist op tijd. 
We bewonderden de sproeiende brubbelbronnen, 
onze voorzitter heeft ruimere inspiratiebronnen.  
In Daun gingen we naar de wilde dieren kijken. 
Sommige soorten zijn met ons te vergelijken. 
Dansen hebben we die avond niet kunnen doen, 
Hubert had ons voor zijn bingospel van doen. 
Vulkanen hebben nu voor ons geen geheimen meer. 
We gingen bij een natuurgids in de leer. 
Bedankt Nadine-Jos en de ganse compagnie, 
’t was hier in de heimat zo slecht nog nie. 
Voor al jullie inzet en gedane moeite, 
Een kleine attentie, ’t weegt niet op voor al die 
moeite. 
Bedankt Fiel voor het goede weer, 
En bij leven en welzijn, zien we elkaar volgend jaar weer. 
 
Weidenbach, 27 september 2015. 
 
Maurits Steps 
   
          Foto’s  Jean Junius 



Terugblik op de reis naar St Omaar. ( St Omer ) 
 
 
 
 
 
 
Niettegenstaande de voorbije maand september 
heel   wat   regendagen   kende,   waren   we   erg 
tevreden om zowel op 5  als 12 september onze 
tocht naar Frans – Vlaanderen in droge 
weersomstandigheden aan te vatten. 
Nadat we de deelnemers op de diverse 
opstapplaatsen hadden opgepikt,   stuurde de” 
kapitein van de bus “, Filip, de touringcar richting 
E40, om vervolgens ter hoogte van Zwijnaarde via 
de E17 richting Rijsel ter rijden.  Ter hoogte van 
Rijsel  ging  de  tocht  richting  Duinkerke  via  de 
A25.  Te Armentières verlieten we de snelweg en 
kijken we uit naar de toren van St Omer. 
Aangezien Clairmarais de 1 ° bestemming  was de 
gps-dame van oordeel dat er een kortere weg was. 
Deze weg bracht ons doorheen polderdorpjes en 
moerassige polders op onze bestemming “ 
Clairmarais”. 

 

 
 

Na een verpozing is de gelagzaal van Isnor, 
konden we inschepen voor een tochtje doorheen 
de “watergangen”. We vernamen heel wat 
wetenswaardigheden over de fauna en flora uit dit 
moerassig gebied, alsook over de 
levensomstandigheden van de plaatselijke 
bevolking. We hielden even halt aan een 
plaatselijke groenteshop langsheen het water. Een 
ideale  gelegenheid  om  verse  groenten  aan  te 
kopen. 
Na de boottocht konden we in een plaatselijk 
restaurant genieten van een lekkere streekmaaltijd. 



Nadien gingen we een kijkje nemen in het reusachtige “ La Coupole “ te Helfaut. 
 
 
 
 

Dit historisch centrum over de oorlog en de 
ontwikkeling  van  de  raket,  bracht  ons  een 
blik in het duistere verleden van Europa. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Vervolgens konden we nog kennis maken met de historische kathedraal van St Omer en een wandeltochtje 
maken door de leuke straatjes om uiteindelijk op een terrasje te eindigen. 
Tevreden  een  onbekend  stukje  Frans-Vlaanderen  ontdekt  te  hebben,  toerden  we  vergezeld  van  een 
regenbuitje terug naar Asse. 

 

 



Zo was het in 
Hasselt 

 

 

Kerstmis in de stad  
Met twee bussen, ongeveer 120 personen, vertrokken we op 12 december rond 10 uur uit Asse richting Hasselt. 

We kwamen rond het middaguur aan bij het Cultureel Centrum waar ons een lekker middagmaal 
opgediend werd: soep, kipfilet met een lekker sausje, witloof en kroketten, vergezeld van een glas 
witte of rode wijn. Als toetje kregen we een chocomousse bij de koffie en werd ons nog een 
jeneverke aangeboden door de uitbater. 

Na al dat lekkers verorberd te hebben, werden er een viertal groepen gevormd die elk met een 
gids de stad mochten verkennen. Hasselt is de hoofdstad van de smaak, de gezelligste stad van de 
regio, een modestad en niet te vergeten en heel belangrijk: de jeneverstad...  

We flaneerden langs de Boulevard en ontdekten mooie, 
romantische hoekjes en steegjes verborgen achter drukke winkelstraten. We zagen 
de Virga Jesse Basiliek met de Langeman, het refugehuis van de Abdij van 
Herkenrode, apotheek Het Sweert, het Borrelmanneke, het stadhuis uit de 17de 
eeuw, het jenevermuseum, ... 

Na deze leerrijke tocht van ongeveer 2 uur konden we bij 
valavond genieten van de romantische kerstsfeer van 

Winterland met zijn vele lichtjes en eet- en drankkraampjes. 

Om 18u30 vertrokken we huiswaarts en werden netjes afgezet aan de verschillende 
stopplaatsen. Er heerste een gezellige, vrolijke, warme sfeer bij de Manke Fiel vrienden. 

Dank je wel, Jos en het voltallige bestuur, voor deze mooie, smaakvolle en leerrijke dag in 
Hasselt.  

Lieve en Marieke 



=========================================================================== 
 

Kalender Manke Fiel te koop aan de prijs van 7,00€ te 
bestellen bij : 

 Emiel Peeters  emiel.peeters2@telenet.be 
Na storting van 7,00€ op rekening:  BE06 9795 8192 4122   

zal deze kalender je bezorg worden.  

Ook kan je alle foto’s en video’s sinds dit jaar bekijken 
van Manke Fiel op de Facebook pagina :  

Wandel & Recreatieclub Manke vzw   
www.mankefiel.be  info: jos@debira.be  

Voorzitter : Jos de Bisschop Kezeweide 33 1730 Mollem  

mailto:emiel.peeters2@telenet.be
http://www.mankefiel.be/
mailto:jos@debira.be


Bestuur Wandel- en Recreatieclub Manke Fiel  
  

     www.mankefiel.be        info@mankefiel.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@proximus.be 
 

 
Polspoel Henri 
Bergestraat 90, 1730 Asse 
02/452 58 87 
 
 
Peeters Emiel 
Baleunisstraat 2/6 
9200 Sint-Gillis-Dendermonde 
  052/55 69 09 
 Emiel.peeters2@telenet.be 

 
Afgevaardigde Sportraad 
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  
 
Voorzitter 

 
MANKE FIEL BOETIEK   

Artikel Stempels Prijs  
Pet   20    €   8      
T-shirt   20    €   8     
Topje   20    €   8 
Regenscherm   25    € 10        
Polo wit   60    € 24     
Sweater   60    € 24     
Trainingsvest   70    € 28      
Bodywarmer   70    € 28     
Polarvest   90    € 36       
Regenjas  100    € 40     
Rugzak   50    € 20 
Veiligheidsvest   10    €   4     
Wandelboekje     €   0.75  

 

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

                     Bic: HBKABE22 
 

http://www.mankefiel.be/
mailto:alois.vandenmeersche@pandora.be
mailto:vandeveldehugo@gmail.com
mailto:walter.avoux@skynet.be
mailto:hubert.lenaerts1@proximus.be
mailto:HubertB@telenet.be
mailto:jos@debira.be


Sterwandelingen. 
Een stertocht is een wandeltocht waaraan de leden van de wandelclub gratis 
kunnen deelnemen. Het inschrijvingsgeld wordt door wrc Manke Fiel 
betaald. 
Men hoeft slechts formulier, ingevuld bij de start af te geven. 
Anderzijds hopen we op deze manier onze club beter te laten uitkomen op de 
tochten. 
Formulieren achterin het boekje. 
 
 
. 
         Voorjaarstocht te Opwijk -Nijverseel. 
 
        Zondag 13 maart 2016. 
 
De Hopbelletjes zouden het fijn vinden de Manke Fielers te verwelkomen in het 
Familieheem, Kersevelmeers te Nijverseel. 
 
Zal het voorjaar zich reeds laten voelen tijdens deze tocht? De landelijke omgeving van 
het gehucht Nijverseel heeft zeker nog enkele ongekende hoekjes natuurpracht in petto. 
 
Afstanden :4-8-14-20 km. 
 
Gratis inschrijving op vertoon lidkaart + afgifte ingevulde sterwandelingstrook . 
 
Info : walking in Belgium 
 
 
 
Vlaams Brabant wandelt. Grashopperstocht te Scherpenheuvel. 
 
          Paaszondag 27 maart 2016. 
 
Wordt het paaseieren rapen bij de wandelclub de Grashoppers? Mogelijk verkies een 
bedevaartstocht in het Mariaoord of trek je toch wat verder weg in het land van Ernest 
Claes ?  Wandel doorheen de dorpskernen van Keiberg, Zichem, Testelt, Wolfsdonk of 
Kaggevinne. Vier Pasen in Scherpenheuvel ! 
Openbaar vervoer : station Zichem ( afhaling mogelijk ) of De Lijn 35 Diest -   
  -Aarschot halte : stadhuis. 
Start : Gemeenschapscentrum Den Egger, A. Nihoulstraat 74, Scherpenheuvel. 
 
Gratis inschrijving op vertoon lidkaart + afgifte ingevulde sterwandelingstrook 
 
 



Sterwandeling formulieren. 
Een stertocht is een wandeltocht waaraan de leden van de wandelclub gratis 
kunnen deelnemen. Het inschrijvingsgeld wordt door wrc Manke Fiel betaald. 
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. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sterwandeling  te:   Hofstade – Zemst      Datum: 28-2-2016 

1 -Naam :………………….   Voornaam:………..      Lidnr. Wrc Manke Fiel:……                                        
2 -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  te:  Opwijk – Nijverseel     Datum: 13 -3-2016 

1 -Naam :………………….   Voornaam:………..      Lidnr. Wrc Manke Fiel:…… 

2 -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  te:  Scherpenheuvel     Datum:  27-3-2016 

1 -Naam :………………….   Voornaam:………..      Lidnr. Wrc Manke Fiel: ……                                    
2 -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                       

 

 

Frituur “Den Box” 
Nieuwstraat 22,  1730 Asse 

Tel. 02/669 98 32  
 

Vanuit de Nieuwstraat bezorgt het restaurant “Frituur Den Box” 
De lekkerste snacks bij jou thuis. 

Van woensdag tot en met zondag kan je elke avond bestellen tussen 17 en 22u. 
Op woensdag en donderdag kan je ook tijdens de lunchuren bestellen. 



Vakantiewoning te huur in Cambrils, Costa Dorada, Spanje. 
 

 
Vakantiewoning met living, ingerichte keuken met afwasmachine, 3 slaapkamers, 2 badkamers (wasmachine aanwezig), zwembad op +/- 200m van 
het strand. 
 
Cambrils is een gemeente in Catalonië, zo’n 20 km van Tarragona en +/- 100 km ten zuiden van Barcelona. 
Cambrils, van oudsher een vissersdorp, wordt de culinaire hoofdstad van de Costa Dorada genoemd. In de jacht- en vissershaven vindt u 
talloze goede restaurants waar de dagverse vis en schaaldieren u worden geserveerd.   
Cambrils heeft verschillende zeer mooie, goed verzorgde zandstranden. Achter het centrale strand loopt een mooie boulevard, waaraan zich de 
meeste winkels van Cambrils gevestigd hebben. Tal van bezienswaardigheden in de buurt zoals o.a. Tarragona, Barcelona, Montserrat, Penèdes 
streek gekend voor zijn lekkere cava maar ook voor zijn mooie wandellandschappen. 
 
Luchthaven in de nabijheid (10km) is REUS (Ryanair, Jetairfly).  
 
Voor meer informatie kan u vrijblijvend contact opnemen :  hidalgo@telenet.be of GSM 0477/135.443 

 

=============================================================================================== 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeente_(bestuur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cataloni%C3%AB
mailto:hidalgo@telenet.be
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