


 
Beste Manke Fielvrienden, 

 
 
Wanneer deze nieuwsbrief jullie huiskamer binnen dwarrelt of op jullie scherm verschijnt 
zal onze MF kalender er nog maar magertjes uitzien.  
Nog slechts 2 activiteiten en het werkjaar 2016 zit erop. 
Het bestuur heeft reeds een concept programma klaar voor ons 25 ° werkjaar. 
Ja,” W.R.C. Manke Fiel” wordt 25 jaar jong in 2017.  
Noteer alvast volgende data 8 januari 2017 Nieuwjaarswandeling te Asse Terheide 
en 21 januari de familieavond te Brussegem.  

 
Daar jullie tijdens het jubileumjaar zeker aan de talrijke feestelijke activiteiten zult willen 
deelnemen, vragen we jullie lidgeld voor 2017 te vernieuwen. Wegens de verhoogde bijdrage aan 
Wandelsport Vlaanderen, heeft het bestuur beslist het lidgeld te brengen op € 12,50 per lid. 
Deze bijdrage kunnen jullie wellicht recupereren via de ziekteverzekering. 
 
Zoals jullie wellicht in de laatste Walking magazine gelezen hebben, vraagt Sport Vlaanderen dat de 
rijksregisternummers bekent zijn van de clubleden. Ook jullie gsmnr. en emailadres zijn belangrijk.  
 
Opdat jullie met de nieuwe lidkaart vlot het wandeljaar 2017 zouden kunnen instappen, rekenen we op een 
spoedige betaling van het lidgeld. 
Rekeningnr. : BE84 9300 0130 9059  bic: HBKABE22 
Verder wens ik jullie namens het bestuur nog veel wandelgenot en een zonnige herfst. 
 
Namens het bestuur W.R.C. Manke Fiel vzw 
 
Jos De Bisschop 
Voorzitter 
 
 
 
 

Aanvraag lidmaatschap Manke Fiel vzw 2017. 
Naam         voornaam       rijksregisternr.  Lidnr.  gsmnr   email………… 
 

1) .....................................    .......................   .......................  .......... .............  .......................... 
 
2) ....................................  ........................   .......................  .......... .............  .......................... 
 
3) ……………………….  ………………   ………………    ……..  ……….  ………………. 
 
Straat : .............................    Postcode : .... Gemeente : ...................  Tel : ....................... 
  
* Wensen attest ziekteverzekering. Schrappen indien geen attest gewenst is. 
 
* Wensen .....wandelkalender Walking 2017 aan € 8,- winkelprijs € 17,- 



Activiteitenkalender 2017.       
 

 
Datum.     Activiteit.        Plaats 
zondag   8 januari Nieuwjaarswandeling       Asse Terheide 
zaterdag 21 januari Manke Fielavond       Brussegem 
zondag    12 februari Wandelbus Strandjutterstocht     Westende 
zondag   19 februari Abdijwandeling                  Affligem 
zondag   19 maart Bouwkundig Erfgoedwandeling         St.Martens Bodegem 
zondag  16 april Manke Fieltochten       Asse ‘t Jass 
maandag 1 mei Wandelbus 3 rivieren/meiklokjestocht  Rumst + Poederlee 
zondag  21 mei Boomkwekerijenwandeling      Smetlede  
zondag  04 juni Dauwwandeling       Essene 
zondag  18 juni Kasteelwandeling        Bornem 
zondag  25 juni Wandelbus wandeldag FFBMP     Marbehan 
zondag  23 juli Hopduveltochten       Mollem 
zaterdag  2 sept. Autocaruitstap        Utrecht (NL) 
zondag   17 sept. Fietstocht        Relegem 
weekend 22-24 sept. Panoramaweekend                   Doornik 
zondag     8 oktober wandelbus Herdenkingstocht      Harelbeke 
zaterdag 14 oktober Jubileumtocht 25 jaar MF                  Asse Terheide 
zaterdag   11  nov. Wandelbus Wapenstilstand      Saive 
zondag     19 nov. Herisemwandeling            Alsemberg 
zaterdag   16 dec. Kerstmis in de stad.       Aken (DE) 
 
Start wandeling om 14 u. aan de plaatselijke parochiekerk. 
 
 

Vrijdagavondwandelingen in de streek van Asse : 
7 – 14 – 21  - 28 juli  4 – 11 – 18 augustus    25 augustus wandeling + gezellig tafelen. 
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•      SCHOONHEIDSINSTITUUT 

•  AVDB 
• AN VAN DER BEKEN  
• Oudestraat 7,  1730 Asse 

• Tel: 02/452 89 26 
• Verkoop van schoonheidsproducten, kadocheques… 



Nieuwjaarswandeling te Asse Terheide. 
 
            Zondag 8 januari 2017. 
 
Nu de feestelijkheden achter de rug zijn, is het tijd om de overtollige energie weg te 
werken met een flinke wandeling. 
 
De Manke Fielvrienden verzamelen om 14 u. Op het  
St Hubertusplein, in de schaduw van de einde 19 ° -eeuwse 
parochiekerk die toegewijd is aan St Hubertus. 
 
Na de gebruikelijke nieuwjaarswensen, zal Freddy het startsein 
geven en wellicht op de knop van de verkeerslichten drukken, 
zodat iedereen veilig de N 9 kan oversteken richting Assestraat.  
 
In deze straat bemerken we de voormalige meisjesschool die toendertijd bestuurd werd 
door de zusters van Sint Vincentius à Paulo en verderop de ommuurde parochiale 
begraafplaats. 
 
Verder bereiken we de Heilsborre, genoemd naar de bron die hier ontspringt, alsook het 
Hof de Lange Bomen. Via de Notstraat en een landweg klimmen we de Putberg op,   
op zoek naar de Borgstad. Een oppidum, wellicht reeds bewoond in de Romeinse tijden. 

 
Nadat we even op adem gekomen zijn dalen we af 
richting het gehucht Asbeek, via de Asbeekstraat, 
genoemd naar de gelijknamige beek, die haast parallel 
met de straat loopt en waarop we ook een 
watermolen( korenmolen) bemerken. Op deze plaats 
vond de modeontwerpster Kaat Tilley inspiratie voor 
haar ontwerpen. 
 

Verder bereiken we de Kespier, het centrum van deze deelgemeente, met zijn art-Deco 
getinte zaalkerkje en enkele herbergen, waar we even kunnen genieten van een 
opwarmertje. 
 
Nadien richten we onze schreden terug richting Terheidekerk, die we reeds van ver 
kunnen zien staan. Langsheen de landelijke wegen van de Varent, bereiken we terug het 
gehucht Terheide. 
 
Afstand: 7,50 km. 
 
Wandelleider: Freddy De Baetselier tel: 02.452.58.16 of 478.01.63.56 
 



Manke Fielavond. 
 
        Zaterdag 21 januari 2017. 19u,Stipt 
 
 

‘t is feest, ‘t is feest en dank zij jullie aanwezigheid is het wellicht nooit zo plezant. 
geweest.  
Reeds sinds 1992 komen tal van Manke Fielvrienden in de maand januari samen om 
mekaar een gelukkig nieuwjaar te wensen en dit tussen pot en pint, vroeger met een 
kramiekboterham met vlaai of lekker boerenbrood met hesp. 
 
Alles evolueert, kijk maar eens terug wat er in die periode gewijzigd is. Ook het tafelen en 
feestvieren heeft de nodige wijzigingen ondergaan. 
Afspraak: Gemeentelijke feestzaal “Drinkeling” te Brussegem. 19u. stipt 
 
Thans kunnen de deelnemers genieten van volgend feestmenu : 
 

- Aperitief. 
 

- Structuren van zalm(mousse, warm-gerookt en gemarineerd),                                    
 tomaat ( mousse en sorbet ) en Griekse yoghurt. 

 
- Varkenshaasje-fooie gras - rode wijn - tartufo - wintergarnituur - 

Aardappelwedges. 
 

- Chocolade - pistache en rode vruchten. 
 

- Koffie of thee. 
 
Dit alles wordt opgediend onder muzikale begeleiding van Alberto. 
Een avond waarop jullie niet mogen ontbreken ! 
Uw bijdrage in de feestmaaltijd : € 30,- 
Inschrijvingen tot uiterlijk 5 januari 2017 : Hubert Lenaerts , Kouter 20 , 1730 Mollem 
Tel : 02.452.99.31 of hubert.lenaerts1@proximus.be 
Rekening w.r.c. Manke Fiel vzw : BE84 9300 0130 9059 Bic : HBKABE22 

mailto:hubert.lenaerts1@proximus.be


 
 
Kom mee, een dagje lekker uitwaaien aan zee. Snuif de zilte zeelucht op.  
Luister naar het klotsen van de zee. Tuur over het strand en ontdek de schoonheid 
van de polders.  
Dit alles kan je beleven als je inschrijft voor de uitstap naar de Strandjutterstocht, 
georganiseerd door de Spoetnikstappers te Westende. 
De afstanden naar keuze zijn 7 - 14 en 24 km.  
 Stap mee en beleef een fijne dag aan zee. 
 
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( Brusselsestw ) 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 car. 
Inschrijving slechts definitief na betaling op rek : BE84 9300 0130 9059. 
Aanmelden via we website www.mankefiel.be of Hubert Lenaerts 02.452.99.31 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Inschrijvingsformulier: Wandelbus naar Westende 12/02/2017 
 

Naam :………………………………………………………..  Voornaam :…………………………… 
 
Straat :…………………………………………………………  Nr :………… 
 
Postcode :………Gemeente :………………….……………. Gsmnr:.…………. Email : …………….…………… 
 
Wenst deel te nemen met …….. personen Opstapplaats :………………………. 
 
   Naam                     voornaam               Lidnr.          Bedrag 
 
1.  ………………………………………    ……………………… ………    ………..         ……………. 
2.  ………………………………………    ……………………… ………    ………..         ……………… 
3.  ………………………………………    ……………………… ………    …………         ……………. 

http://www.mankefiel.be/


 

Wandel & Recreatieclub Manke Fiel vzw  
Zondag 19 februari 2017 Start 14uur Afstand 8,5km 

Abdij Affligem  Abdijstraat 6, 1790 Affligem 
Wandelleider: Peeters Emiel  gsm :0474 88 9197 

De Sint-Pieter en Paulusabdij van Affligem in België mag 
beschouwd worden als de meest imposante abdijstichting van 
de benedictijnen in de Lage Landen. Als huisabdij van de 
hertogen van Brabant werd ze Primaria Brabantiae betiteld Abdij 
Affligem.

De benedictijnenabdij van Affligem werd gesticht in 1083. Na de 
verwoesting door de Franse revolutie, hervatten de 
overblijvende monniken het kloosterleven in Dendermonde. Van 
daaruit werd het in 1869 op de oude plaats hersteld. De abdij 
beoefent de gastvrijheid langs het Cultureel Centrum, het 
Religieus Centrum, het jeugdheem en het gastenverblijf. 

Affligem ligt in de voortuin van het heuvelend Pajottenland en op 
de drempel van de bekoorlijke Faluintjes, die tot Oost-
Vlaanderen behoren. Het ligt op het meest zuidelijke punt van 
de Brabantse Kouters.

Niet alle hondjes heten Fikkie en niet alle bomen in de 
Domentse Bossen zijn populieren. Heb je trouwens bij jezelf 
al eens nagegaan welke boomsoorten je (nog) kent? Ken je 
een zomereik, een grauwe abeel, een haagbeuk, een 
lijsterbes of een veldesdoorn uit elkaar? Kijk je wel eens met 
bewondering naar een boshyacint, een slanke sleutelbloem, 
een salomonszegel of een kale jonker? Is een dartele vlinder 
als het koolwitje of de dagpauwoog voor jou nog pure 
poëzie? Kan je genieten van de schichtige vlucht van de 
waterjuffers langs het kabbelend beekje of van de sierlijke 
kringen die de buizerd met gestrekte vleugels beschrijft, 
zwevend hoog in de lucht? Of raak je eerder geboeid door de 
schoonheid van het landschap? ...

http://www.abdijaffligem.be/page/3/Cultureel_Centrum_Abdij_Affligem/
http://www.abdijaffligem.be/page/7/Abdij_en_Religieus_Centrum/
http://www.abdijaffligem.be/page/2/Jeugdheem_Abdij_Affligem/
http://www.abdijaffligem.be/page/3/Cultureel_Centrum_Abdij_Affligem/
http://www.abdijaffligem.be/page/7/Abdij_en_Religieus_Centrum/
http://www.abdijaffligem.be/page/2/Jeugdheem_Abdij_Affligem/


Bouwkundige Erfgoedwandeling te St Martens Bodegem 
 
        Zondag 19 maart 2016. 
 
 
 
Wij wandelen tussen 2 deelgemeenten van Dilbeek en vertrekken aan 
de Sint Martinus Kerk in Sint-Martens-Bodegem. Deze kerk in Laat-
Gotische stijl, is gebouwd met kalkzandsteen. De bouw situeert zich aan 
het eind van de 15de en begin 16de eeuw. De kerk wordt in 1938 
beschermd monument en de kerkhofmuur in 1981. 
 
Onmiddellijk na ons vertrek stappen we langs “Huisje Mostinckx”. Een 
authentiek lemen hoevetje. Het wordt reeds vernoemd in 1556. In 1981 
werd dit een beschermd monument. Dit hoevetje werd aangekocht door 
de gemeente Dilbeek en volledig gerestaureerd sinds 2011. Momenteel 
is het ingericht als museum dat tijdens de zomermaanden kan worden 
bezocht. Van begin april tot eind oktober kan men iedere 
zondagnamiddag in de hoppeschuur en op het terras een verfrissend 
pintje drinken. Draaien we ons even om, dan zien we het pas nieuw 
ingericht dorpsplein. 
Langs oevers van de Molenbeek stappen we richting Castelhof.  
Op 18 januari 1949 werd het met de bijhorende gronden verkocht aan 
de Congregatie van de Witte Zusters van Afrika, die er een noviciaat 
ingericht hebben. Er werden verbouwingswerken uitgevoerd waardoor 
er veranderingen kwamen in het algemeen uitzicht. Ook het 
kloostergebouw onderging grote wijzigingen. In 1950-51 werd de kapel 
gebouwd. Dit neo-gotisch gebedshuis is modern opgevat. Gedurende de 
restauratiewerken van de parochiekerk van Bodegem, van 1973 tot 1975, was de kapel 
het centrum van het parochiaal leven en sedertdien bleef ze ingeschakeld als hulpkerk. 
In het jaar 1999 zijn de Witte Zusters uit de gebouwen getrokken en hebben zij plaats 
geruimd voor het jeugdcentrum,  de bibliotheek en enkele gemeentelijke diensten. De 
kapel is intussen ‘ontwijd’ en kan nu gebruikt worden voor allerhande activiteiten. 
Onmiddellijk erna komen we langs de Molenhoeve. De watermolen ligt aan de Molenbeek 
en zou reeds aanwezig zijn in de geschiedenis sinds 1295.Het buitenmechanisme van de 
molen is vervallen, doch binnen is alles goed bewaard gebleven. De huidige bewoner, Jan 
Vandenhoute, (“Jan van de moilder”) is de zoon van de laatste molenaar. We gaan nu 
richting Sint Ulriks Kapelle. Het kasteel La Motte is een U-vormig classicistisch kasteel van 
1773 omringd door een watergracht en gelegen in een boomrijk park. Het heeft twee 
toegangsdreven van op de Lumbeekstraat die elkaar kruisen voor de toegang 
tot het kasteel. Het kasteel werd een eerste maal als monument beschermd in 
1938 maar de bescherming werd opgeheven in 1961. Sinds 28 februari 1986 
is het kasteel opnieuw beschermd als monument en het bijhorende park werd 
beschermd als dorpsgezicht. Het doet nu dienst als één van de vier 
vestigingen van vzw Cultureel Centrum Dilbeek. 
Via een aantal trappen komen we aan de Sint-Ulriks kerk, een Laatgotisch 
zandstenen bouwwerk uit 1618 met ingebouwde neogotische toren. Deze kerk 
is beschermd sinds 1980. Hier houden we een kleine rustpauze. 
Daarna gaan we terug richting Bodegem waar we kort voor het einde van de 
wandeling een prachtig gerestaureerde hopast in vakwerkbouw zien. Dit type 
hopast met trechtervormige warmeluchtkamer kwam eind 19de eeuw nog veel 
voor in de streek, maar is nu een zeldzaamheid geworden. 

 

Vertrek : 14 u St Martinuskerk , Kerkberg, St Martens Bodegem 

Afstand wandeling : 8,5 km  
 
Wandelleider : Etienne Lievens  Tel 053.669125 of 0475.56.46.23 



Panoramaweekend. 
 

       22-24 september 2017. 
 
 

Tijdens het traditioneel wandelweekend van  
w.r.c. Manke Fiel, nemen we afscheid van de zomer 
en kunnen we hopelijk genieten van een zonnig  
najaarsweekend. 
Ons volgend weekend zal doorgaan in het Belgische 
Picardië, namelijk in de omgeving van de oudste stad 
van België, Doornik. 
Vanuit het weekendverblijf ontdek je niet alleen vanuit het hotel de 5 klokken- 
torens van de stad, maar kun je ook genieten van een prachtig panorama over de 
stad en haar Scheldevallei. 
Hou je er van er op uit te trekken met andere MF vrienden en samen te wandelen , 
gezellig samen te zijn, te genieten van kunst, geschiedenis en erfgoed, dan mag je 
op dit weekend niet ontbreken. 
 
Let op, het aantal plaatsen beperkt. Reserveer tijdig. 
 
Deelnameprijs : € 189 per persoon - niet leden : € 209,- toeslag singlekamer : € 30 
Facultatieve annulatieverzekering : € 10,- per persoon. 
 
Inschrijvingen en info : Jos De Bisschop Tel 02.452.76.59 of jos@debira.be 
              
                 Inschrijvingsformulier.  Panoramaweekend 
Naam             Voornaam         Lidnr   gsmnr: 
 
1 .....................................   ...............................   ……    …………………. 
 
2 .....................................  ..……………………  …….     …….………… 
 
wenst in te schrijven voor het Panoramaweekend stort € 50/€ 60(met 
annulatieverzekering) per persoon op rekening BE46 6529 3932 4036 van J. De 
Bisschop 

mailto:jos@debira.be


Sterwandeling. 
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 2017, 
Zon  05-03-2017 Jef Pijptochten    Kampenhout 
Zon  02-04-2017 Crackstochten     Wolvertem 
Zon  30-04-2017 Vlaams Brabantse Wandeldag  Aalst en Aarschot 
Zon  14-05-2017 Heidetochten     Gooik  
Zat  21-10-2017 Herfsttocht     Mazenzele 
Zon  22-10-2017 Eén € wandeling    Opwijk 
Zat  04-11-2017 Filozofentocht     Oudegem    
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sterwandeling : Vlaams Brabantse Wandeldag  Aalst  Aarschot    
            30/04/2017  
 
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 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sterwandeling: Cracktochten  te Wolvertem    Datum …2/4/2017……… 
 
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. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sterwandeling :  Jef Pijptochten te Kampenhout…Datum  5/3/2017 
 
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. 



 
Wie wordt tochtenkampioen 2017 ? 

 
Voor het wandeljaar 2017 heeft het bestuur van w.r.c. Manke Fiel het plan opgevat 

de leden van Manke Fiel die zich verdienstelijk maken door aan wandeltochten van 
andere clubs deel te nemen te belonen met een huldiging tijdens de Manke Fielavond 
2018. 

 
De laureaten ( goud - zilver- brons ) mogen gratis deelnemen aan de feestmaaltijd en 

zullen een fijne herinnering in ontvangst mogen nemen. 
 
Om alle leden gelijke kansen te bieden, heeft het bestuur geopteerd de deelname aan 

tochten te belonen en niet de afgelegde km. Je club Manke Fiel vertegenwoordigen op 
een organisatie is het belangrijkste. 

 
Ter controle van de deelname aan wandeltochten moeten de leden een 

IVV-tochtenkaart laten afstempelen door de organiserende club. Alle ingerichte tochten 
van de WSVL, FFBMP en VGDS zijn IVV-tochten. Alle clubs hebben hiervoor een 
speciale stempel die dient aangebracht te worden op de tochten kaart. 

De tochtenkaart wordt aan de MF-leden gratis aangeboden.  
 
De leden die aan het kampioenschap wensen deel te nemen, dienen hun kaart aan te 

vragen. Geef een telefoontje of stuur een mailtje naar de voorzitter of een bestuurslid. 
De tochtenkaart wordt jullie dan zo snel mogelijk bezorgd. De volledige ingevulde 

tochtenkaarten geven recht op een IVV-diploma en ereteken. 
 Iedere deelnemer ontvangt een waardebon MF met het aantal stempels dat in 2017 

zijn afgelegd.  
Elke MF deelnemer is winnaar, daar jullie genieten van een verdubbeling van de MF 

stempels. 
 
Succes en veel wandelgenot. 

 



Terugblik bij de trip naar Strombeek en Eigenbilzen. 
 
 
Zondagochtend 6 november waren een vijftigtal Manke Fielwandelaars present aan de diverse 

oplaadplaatsen voor een trip naar Strombeek en Eigenbilzen. 
 
Sommigen vonden het wat raar om met een bus naar Strombeek te rijden, doch de reden is dat indien 

we rechtstreeks naar Eigenbilzen zouden reizen er tal van wandelaars te lang dienen te wachten vooraleer 
bvb de 20 km wandelaars de eindstreep bereikt hebben. 

 
Daarom werd er gevraagd om bij de Singelwandelaars enkel de kleinste 

afstand  te wandelen. Dit was voor iedereen haalbaar, maar enkele 
MFvrienden waren wellicht teveel in hun conversatie verwikkeld, zodat zij 
de afslag misten. Niettegenstaande het verstedelijkte Strombeek, konden we 
op de kleine afstand  nog een flinke strook aanschouwen met aan de horizon 
de abdijkerk van Grimbergen.  

 
Met een kwartiertje vertraging zaten alle deelnemers terug op de 

wandelbus en kon onze chauffeur Thierry zijn reis richting Eigenbilzen 
verder zetten. 

 
Wie even in het rood was gegaan om toch tijdig de aankomst te 

Strombeek te bereiken, kon meer dan een uur op adem komen of even 
indutten al dromend van het groene Limburg.  

 
Omstreeks 13 u bereikten we de startplaats van de spek en eierentocht 

op de Hartenberg. Wellicht waren tal van Limburgse wandelaars verlekkerd 
op spek en eieren, want er was nog nauwelijks een zitplaats vrij. Een 
hopeloze voorzitter trachtte snel nog wat extra zitplaatsen te creëren, maar 
hoge tafels bij lage stoelen was niet de juiste oplossing.  

 
Er bleef geen andere keuze over dan snel de wandeltocht aan te vangen 

en te hopen op een ruimere controlepost. Maar ook hier kwamen we van een 
kale tocht terug. De controle was eveneens in de startzaal die ondertussen al 
 zitplaatsen beschikbaar had, doch nog vrij druk bezet bleef. 

 
Dan maar verder gewandeld op de kleinste afstand doorheen de talrijke 

fruit en andere teelten en ook op deze tocht was geen controlepost. 
 
Gelokt door de mooie terrasparasols ‘Mort Subite’ gingen we 

even verpozen in de plaatselijke herberg waar we nog tal van 
andere Manke Fielvrienden terugvonden die de rumoerige zaal 
ontvlucht waren. 

 
De Eurekavrienden stelden onze aanwezigheid ten zeerste op 

prijs en bedankten onze club met een bierkorf. Bij loting kon Erik 
als gelukkige winnaar de korf mee naar huis nemen.  



De stoere wandelaars in Opdorp. 
                                        Zondag 20 november 2016. 
 
Niettegenstaande de eerste herfststorm, trotseerden toch 16 dappere Manke Fielvrienden 
de onheilsberichten en waren zij present aan de Dries van Opdorp. 
Stipt om 14 u gaf Hubert Broodcoorens het startsein voor een wandeling richting Lippelo. 
 
Na een halfuurtje wandelen konden we kennis maken met het middelpunt 
van Vlaanderen, dat in Buggenhout gelegen is.  
Hier mocht een groepsfoto niet ontbreken. 
 
Nadien werd de tocht wat modderiger, doch de hevige windvlagen van de 
voorbije uren hadden de vochtige ondergrond reeds gedeeltelijk 
opgedroogd. 
 
In de buurt van het kasteel Hof te Melis te Lippelo, was er in de herberg “ De Wandeling 
“een ruimte gereserveerd voor uitgewaaide Manke Fielers. De aanwezige 
Anderlechtsupporters genoten van de voorsprong van hun ploeg, doch bij het verlaten van 
de herberg hadden zij nog juist de gelijkmaker van Zulte Waregem mogen aanschouwen, 
waardoor hun uitbundigheid wat bekoeld was.  
 
We namen een kijkje op de binnenkoer van het kasteel en vonden via bos en betonpaden 
uiteindelijk de dorpskern van Opdorp terug, dankzij de goede zorgen van Hubert. 
 
 



Bestuur Wandel- en Recreatieclub Manke Fiel  
  

     www.mankefiel.be        info@mankefiel.be 
     
Heyvaert Marie-Louise 
Kasteelstraat 6,  
1730 Mollem 
 02/309 52 80  
 
  
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 
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     
Regenscherm   25    € 10        
Polo wit   60    € 24     
Sweater   60    € 24     
Trainingsvest   70    € 28      
Bodywarmer   70    € 28     
Polarvest   90    € 36       
Regenjas  100    € 40     
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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