


 

 

Beste Manke Fielvrienden, 

 

Doorheen alle terreurberichten zouden we haast 
vergeten dat de Manke Fieltochten voor de deur staan. 

Toch willen we langs deze weg ons innig medeleven betuigen aan 
de families van de slachtoffers en aan alle gekwetsten  wensen we 
een spoedig herstel. 

Wellicht leven we vandaag in een andere wereld, doch we mogen 
ons niet laten leiden door de terreur. Laat ons verder werken aan  
het organiseren van wandeltochten waar we tal van vrienden 
kunnen ontmoeten om samen een gezonde ontspanning of 
inspanning te beleven. 

Zondag 17 april e.k. zal weer een hoogdag worden voor de talrijke 
wandelaars uit het ganse land die het land van Asse tijdens de 
Manke tochten zullen doorkruisen. 

Een ganse ploeg Manke Fielmedewerkers  staat reeds te popelen om 
de wandelaars met een " merçi, astablieft " te verwennen. 

Wie geen taak op zich genomen heeft, nodigt zeker al zijn  
wandelvrienden , familie en kennissen uit om samen te 
wandelen. Waarom eens niet een gps wandeling of geocaching uit 
proberen samen met de kinderen of kleinkinderen ? 

Afspraak in 't Jass tussen 7 en 15 u. Zorg dat je er bij bent, het 
wordt een toffe wandeldag. 

Alvast  veel wandelplezier, 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de wandelende MF-leden 
Beste Manke Fielvrienden, 

Tal van medewerkers zijn reeds geruime tijd actief om de strooibriefjes te verspreiden op 
andere tochten. 

Anderen nemen voorbereidingen voor de organisatie en op zondag17 april a.s. zullen een 
zestigtal medewerkers klaar staan om een paar duizend wandelaars een zo aangenaam 
mogelijke wandeling aan te bieden. Hopelijk is de weermaker in een goeie bui en bezorgt 
hij ons een schitterende lentedag. Mag ik jullie allen die geen taak op zich genomen 
hebben, oproepen om op 17 april te komen wandelen samen met de andere 
wandelvrienden. Hoe meer wandelaars hoe meer vreugd.  

 Als beloning voor jullie deelname biedt het clubbestuur alle MF leden een boterham met 
platte kaas + kriek aan op vertoon van hun lidkaart, startkaart en onderstaande bon. Tot 
zondag 17 april.  

Bon voor gratis boterham met platte kaas + kriek 

Aangeboden aan MF-leden die deelgenomen hebben aan de MF.tochten. 

Naam: 1:    ……………………………………………………………………       Lidnummer: ……………………. 

             2;    …………………………………………………………………..       Lidnummer:  ……………………… 

 



Iets gans nieuw op de Manke Fieltochten  17 april 2016 
is er mogelijkheid aan Geocaching en Multi cache te doen. 

 
Wat is Geocaching en Multi cache ? 
 
Geocaching betekent letterlijk “schattenjacht”. 
Het is een populair hoogtechnologisch spel geworden en Garmin staat 
aan de voorhoede met gespecialiseerde toestellen die u uw doel helpen 
bereiken. 
Niets zo ontspannend als een wandeling door de natuur en te 
genieten van de geuren, de kleuren en de geluiden. 
Helaas denken veel kinderen daar vaak anders over. Wandelen is 
vermoeiend, het is altijd te warm of te koud en de iPad of computer 
blijven aantrekkelijk. 
Om de kinderen toch te motiveren naar buiten te gaan is daar dan het 
nieuwe schat zoeken. 
Geocaching met kinderen 
Met behulp van een gps apparaat (Global Positioning System) ga je op 
zoek naar verstopte containers caches (schat) . 
Deze variëren in grootte van micro (en dat kan echt heel klein zijn tot 
heel groot ). 
Het GPS apparaat maakt het net weer wat leuker voor de kinderen. 
Niets leuker dan het apparaat vasthouden en de aanwijzingen opvolgen. 
Op dit moment zijn er bijna 2,5 miljoen actieve Geocaches op de wereld 
en er ligt er zelfs 1 in het internationale space station. 
Cadeautjes en travelbug mag je niet zomaar meenemen. Deze moet je 
ruilen voor een andere travelbug of cadeau. 
De meeste hebben altijd een tasje met wat kleine gummetjes, stickertjes, 
speeltjes, etc. in de auto liggen zodat er altijd wat te ruilen is. 
Wij voorzien op deze wandeling 17 april 2016 van Manke Fiel Tochten in 
Asse de Gps toestellen die je kan huren en gebruiken voor één dag. 
Er zijn 3 wandelingen uitgestippeld uitsluitend op Gps toestellen, en 
veder een Geocaching met kinderen. 
Dit spel in open lucht bestaat eruit een verborgen caches (schat) terug te 
vinden, aan de hand van GPS coördinaten die wij je gaan mededelen bij 
vertrek op de wandeltocht van Manke Fiel in Asse. 
(deze coördinaten komen niet online te staan !! ) 
Je sla de coördinaten op in het geheugen van je toestel en ga op zoek. 
Eens gevonden toont de cache (schat) zijn geheimen. 
En bij de terugkeer naar de start ’t Jass in Asse wacht er een beloning 
voor de kinderen. 
Dit is niet nieuw voor de plaatselijke wandelclub in de streek van Asse. 



Wat nog NIET van toepassing is op deze wandeling zijn de volgende die 
hier nog vermeld staan in het rood , misschien voor volgend jaar . 
Traditionals 
Bij een traditional loop je naar een vast punt toe en op dat punt vind je de 
cache. 
Multi cache 
Een Multi cache is een cache die uit meerdere stappen bestaat. 
Tijdens de route moet je in de omgeving naar aanwijzingen zoeken. 
Met die aanwijzingen kan je de nieuwe coordinaten vinden van de 
tussenpunten op te route en zo je tocht volbrengen. 
Puzzel cache 
Een Puzzel cache is een cache waarbij je eerst thuis een puzzel moet 
maken 
om de coordinaten van de cache te vinden. Dit kan een “simpele” sudoku 
zijn 
maar ook een heel ingewikkeld verhaal met mysterieuze aanwijzingen. 
Earth cache 
Een Earth cache is een speciale geologische locatie waar mensen iets 
kunnen leren over de specifieke kenmerken van de aarde en die locatie. 
Daar is vaak geen fysieke cache te vinden maar moet je antwoorden 
geven 
op de vragen of een specifieke foto maken. 
Voor deze Gps toestellen hebben wij beroep gedaan op een 
gespecialiseerde 
firma : GPS 4rent.be Dirk Nollet bvba 3540 Herk-de-stad. 
En voor de algemene en de goede verloop van deze Gps wandelingen 
zal Emiel Peeters instaan samen met Dirk Nollet . 
Met vriendelijke groeten, 
Emiel 
 
WANDEL– en RECREATIECLUB – MANKE FIEL vzw 
p/a : Jos De Bisschop – Kezeweide 33 – 1730 MOLLEM Tel : 02/452.76.59 
FB: Wandel & Recreatieclub Manke Fiel vzw www.mankefiel.be info 
: jos@debira.be 

mailto:jos@debira.be


Scheldeland 100 jaar Grote Oorlog 
wandelroutes. 
Liezele de groene long van Klein Brabant is gelegen in de provincie Antwerpen en een 
deelgemeente van Puurs. De wandeling vertrek aan de kerk loopt langs Hof Ten Broek en 
de achterzijde van het Fort van Liezele.Verder langs de akkers en bosgebied van het 
Scheldeland komen wij voorbij de oude graanwatermolen tot aan onze eerste stop.
Na onze stop gaat het verder het tweede gedeelde van onze wandeling in Liezele langs 
uitgestrekte weilanden en ook een beetje (nieuw) woongebied, in de oorlogsjaren moest de 
bevolking van Scheldeland overleven onder barre omstandigheden, ook deze sporen zijn 
verdwenen van het platbranden van Liezele.En zo keren wij terug naar het einde van onze 
wandeling naar de noodkerk. Het fort van Liezele is een van de best bewaarde forten van 
de Stelling van Antwerpen, een dubbele gordel van forten en schansen die werd gebouwd 
ter verdediging van het Nationaal Reduit. Schemelbertmolen, de Wolfskapel, Hof ter Bol-
len,( aan de molenbeek) en de plek waar de noodkerk van Liezele stond."wandelen in 
Scheldeland – Liezele, een spookdorp rond het dorp.

SCHELDELANDWANDELING  2870 Liezele  
Zondag 15 mei 2016 Start wandeling om 14 uur aan de kerk Liezeledorp 35A     
Afstand 8,8km (bij regenweer is aangepast schoeisel aangeraden) (Wandelleider Emiel Peeters)

WANDEL & RECREATIECLUB MANKE FIEL VZW     WWW.MANKEFIEL.BE     P/A: JOS DE BISSCHOP  JOS@DEBIRA.BE  ZONDAG 15 MEI 2016

De vesting met bouw-
jaar 1908, is nu het 
best bewaarde en 
meest complete fort 
van de voormalige 
vesting Antwerpen. 

Deze graanwatermolen 
werd in 1636 gebouwd 
en staat in de streek 
bekend als Schemel-
bertmolen 

Van 1916 tot 1930 was 
E.H.Louis Celis, pastoor 
van Liezele. Het was zijn 
grote zorg om de men-
sen van Liezele een 
nieuw kerkgebouw te 
verschaffen.

In augustus 1914 brak de 
Eerste Wereldoorlog uit.-
De Belgische forten waren 
niet opgewassen tegen de 
Duitse artillerie. De forten 
van Walem en Sint-Kate-
lijne-Waver werden na 
enkele dagen beschieting 
overgegeven.

In 1914 werd de molen 
grotendeels vernield en 
was tot die tijd een on-
derslagmolen. 
In 1922 werd de molen 
herbouwd en kreeg toen 
een Girard-turbine en een 
dieselmotor. De molen 
bleef in werking tot in de 
jaren 1980.

Oude kerk, op de 15de-
eeuwse gotische toren 
na, verbouwd in de loop 
van de 18de eeuw . 
Vergroot in 1887 naar 
ontwerp van A. Struyven 
en verwoest in 1914 . 
Heden sobere neogoti-
sche kruisbasiliek opge-
richt in 1923.



 

Wie vroeg uit de veren kan en wil genieten van het ochtendgloren, het ontwaken van 
de vogels, zal zeker op post zijn te Kobbegem aan de kerk om 6.30 u.  

We verlaten de kern van het landelijke dorp richting Zellik en werpen een blik op het 
Torenhof en de gebouwen van het industrieterrein. Ter hoogte van de 
tuinbouwveiling , wandelen we door de velden richting Neerzellik.  Aldaar 
aangekomen richten we onze stappen richting Hamme. We maken een lus rondom 
de kern van Hamme en keren terug via de Hennekensmolen naar het dorp van de 
"Mort Subite". 

Na de wandeling wacht de deelnemers een stevig ontbijt. 

Start wandeling : 1730 Kobbegem , Lierput ,( St Gorikkerk ) om  6.30  u. 

Wandeltaks + ontbijt : € 6,-. 

.Wandelleider : Freddy De Baetselier  tel : 02.452.58.16 

~+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 



Dag wandeling in de Zwalm. 

                                               zondag 19  juni 2016. 

 

Maak er een gezellig wandeldag van in de Vlaamse Ardennen. Een streek dat niet 
alleen een fietsparadijs is voor de wielerfanaten, maar dat ook de wandelaars 
prachtige panorama's laat ontdekken. 

 

Kom mee genieten van deze prachtige omgeving. Onze wandeling start in de 
kleinste gemeente van de Zwalm, namelijk St Blasius Boekel. 

 St Blasius die vroeger in Asse in gasthuiskapel heel wat aanbidders had, zal zeker 
voor een prachtige dag zorgen. 

Afspraak :  

St Blasiuskerk, Marlboroughstraat, St Blasius Boekel, 9630 Zwalm om 10 u. 

Wie in de namiddag wil aansluiten is op post om 14 u aan de St Blasiuskerk, voor de 
namiddag wandeling. 

Info : Jos De Bisschop 02.452.76.59 

 

 



Zomerwandelingen 2016. 
 

Vrijdagavondwandelingen 
01-07-2016  Asse ter Heide 
08-07-2016 Krokegem 
15-07-2016 Asse 
22-07-2016 Walfergem 
29-07-2016 Kobbegem 
05-08-2016 Relegem 
12-08-2016 Bekkerzeel 
19-08-2016 Asbeek 
26-08-2016 Zellik + Gezellig tafelen 
 
Vertrek wandeling :  
 19.30 u aan de kerk van de deelgemeente  (uitzondering :  Zellik( Oud gemeentehuis 19u.) 
                                      
Andere activiteiten 
24-07-2016  Hopduveltochten te Mollem. 
   3-09-2016 Autocaruitstap naar De Famenne 
  Info: www.mankefiel.be 
         Of tel. 02.452 76 59  Jos De Bisschop 

 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
 
Sterwandeling te Lebbeke 
 
  Zondag 31 juli 2016. 
. 
Wandelclub  “De Denderklokjes” heet jullie van harte welkom. 
 
W.r.c. Manke Fiel leden : gratis op vertoon lidkaart + ingevuld strookje sterwandeling. 
  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Sterwandeling  te:  Lebbeke       Datum:  31- 7-2016 
 
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 4046        

http://www.mankefiel.be/


Brussels verhaaltje. 
 
 
Da's e klaain madammeke van rond de 90 joer, dei ba den appoteiker binne 
stapt. 
  
- Bonjour menier de n'appoteiker, edde ga aspirinne sivouplait ? 
- Oui ma p'tite dame, nous avons ça ! 
- Edde ga uuk anti douleurss astambleeft ? 
- Oui, aucun problème ! 
- Edde ga uuk mèdicamente teige de rhumatism ? 
- C'est certain que nous en avons ! 
- En edde ga pillekkess teige de ploeïje en de rimpels ? 
- Oui, nous en avons aussi ! 
- En heu, edde ga pomaade vi de hémorroïdes ? 
- Évidemment… 
- En van taaid uuk bicarbonat ? 
- Certainement ! 
- En edde ga uuk mèdicamente vi de leiver ? 
- Bien sûr ! 
- Nog iet, edde ga pillekkes teige de stress ? 
- Oui, sans aucun doute ! 
- En uuk cachetkes vi te sloepe ? 
- Oui, oui, nous en avons ! 
- Na paas 'k nog op iet, edde ga stokke vi te marcheire ? 
- Evidemment madame ! 
- En edde ga uuk pamperse vi de aave meinse ? 
- Mais certainement ! 
- En den nog iet… 
- Enfin madame, nous sommes une pharmacie professionnelle. Nous avons 
tous les produits les plus demandés. Quel est votre problème au juste ? 
- Awel menier de n'appoteiker ik goen mè Prosper traave die 95 joer 
eid op 't leste van de moïnd en 't was vi te vroege of waaile ons 
"liste de mariage" ie mochte kommen afzette 
 
 
 



Terugblik op 
 
Kruikenburgwandeling te Ternat. 

              Zondag 21 februari 2016. 
 
Niettegenstaande de barre weersomstandigheden die de weerdiensten hadden aangekondigd, durfden toch een 
vijftigtal wandelaars hun knusse zetel verlaten om de Ternatse natuur te ontdekken. Sommige deelnemers 
vonden nog gauw de tijd om St Gertrudiskerk te bezoeken of een kaarsje te offeren om de weergoden gunstig te 
stemmen.  
 
Onder leiding van Armand,de wandelleider van dienst, verlieten we het centrum langsheen kleine steegjes en 
bereikten al snel het geboortebos. Aan de bomen te zien, is Ternat een “ vruchtbare” gemeente. De voetwegen 
werden steeds drassiger.  Het was steeds uitkijken naar een stukje droge ondergrond en soms was de 
weidedraad de redding om overeind te blijven. Via voetweg 53 en andere kleine paden bereikten we het Castel 
te St Martens Bodegem en even verder konden we verpozen in een plaatselijke herberg. 
Na een lekkere pint of een verkwikkende koffie, richtte Armand zijn stappen naar het Huizeke Mostinckx. De 
eetgelegenheden Margaux en ‘t Misverstand lieten we links liggen en we stapten verder richting Zierbeek. We 
kregen nog een natte kasseiweg onder de voeten geschoven. Dat Ternat ook voor katten en honden een fijne 
verblijfplaats kan zijn, bemerkten we bij het honden en kattenhotel. Even verder zagen we de toren van St 
Gertrudiskerk, waardoor sommige wandelaars hun tweede adem vonden. Wie dacht dat  de eindmeet in het 
verschiet lag, had zonder Armand gerekend, want hij maakte nog een ommetje om ons het prachtige kasteel 
Kruikenburg te laten bewonderen. 
Met de kerk in het gezichtsveld, bereikten we langs de dreef en de “Thuisdecors “ na 11 km vermoeid maar 
tevreden de eindmeet. 
Met dank aan de wandelleider : Armand Van der Straeten. 
*************************************************************************************** 

Bunkerwandeling Pamel  20 maart 2016   

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met dank aan de wandelleiders: Etienne Lievens en Willy Tielemans 



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:vandeveldehugo@gmail.com
mailto:walter.avoux@skynet.be
mailto:hubert.lenaerts1@proximus.be
mailto:HubertB@telenet.be
mailto:jos@debira.be
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