


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 86, 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 
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Woordje van de voorzitter. 
 
 
 
Beste Manke Fiel-vrienden, 
 
 
Wanneer de 2° MF info bij jullie in de brievenbus valt, zullen heel wat  
studenten blij zijn dat de laatste examens voorbij zijn. Zij die nog actief zijn 
kijken wellicht verlangend uit naar het welverdiende verlof. De niet-meer 
actieven kijken de vakantiemaanden soms met enige vertwijfeling tegemoet. 
Voor hen worden het soms drukke tijden vooral wanneer de oppas voor de 
kleinkinderen moet geregeld worden. 
Maar niet getreurd, de vakantiemaanden juli en augustus hebben ook leuke 
momenten, denk maar eens aan de vrijdagavondwandelingen. Tijdens deze 
wandelingen ontdekken jullie niet alleen ongekende hoekjes in het land van 
Asse, maar kunnen jullie ook eens lekker keuvelen met andere 
wandelvrienden . Mogelijk ontmoet je er nog oude studiegenoten, of een 
gebuur uit de jeugdjaren die je reeds lang uit het oog verloren hebt. 
 
Anderzijds zijn er te Mollem op 23 juli e.k. De Hopduveltochten. Het wordt een 
groot wandelfeest waar iedereen kan genieten van een flinke wandeling kan 
met afstanden van 2,5 tot 35 km naar keuze.  
De jeugdigen hebben mogelijk meer zin in een Gps tocht of schattenzoektocht  
Nodig alvast jullie wandelvrienden en kennissen uit om op die dag naar 
Mollem af te zakken. 
 
In dit nummer vinden jullie naast de MF organisaties, eveneens een bijdrage 
over mensen van bij ons en een toeristische ervaring. 
 
Mogelijk hebben jullie ook een fijne toeristische ervaring of kennen jullie een 
figuur uit de gemeente Asse die we in het kader van onze vereniging in het 
daglicht willen stellen. 
Uw bijdrage is ten zeerste welkom. Anderzijds zouden we het ook fijn vinden 
indien er MF leden zich zouden aanmelden als redactiemedewerkers. 
 
Hoe meer personen er aan de MF info medewerken, hoe meer het jullie eigen 
clubblad wordt. 
 
Verder wensen ik iedereen een zonnig en 
vreugdevol verlof. 
 
 
 
 



 

SCHOONHEIDSINSTITUUT 
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OUDESTRAAT 7, 1730 ASSE 
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Vakantie in het land van Asse.  
 
Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus nodigt w.r.c Manke Fiel alle wandelliefhebbers uit op 
vrijdagavond om deel te nemen aan een groepswandeling van circa 8 km. 
 
Een gelegenheid om onbekende hoekjes te ontdekken, te genieten van de prachtige vergezichten over de 
Groene Rand , de Brabantse Kouters en het Pajottenland. 
 
De wandelingen starten telkens om 19.30 u aan de kerk van de deelgemeente.( uitgez: Asse en Zellik : 19 u ) 
Deelname is gratis. 
 
   Programma: 
 
   30  juni Asse 
    07  juli Walfergem 
   14  juli Asbeek 
   21  juli Terheide 
   28  juli  Krokegem 
     4  oogst Bollebeek 
   11  oogst  Bekkerzeel 
   18  oogst Relegem 
   25  oogst Zellik + gezellig tafelen 
 
Meer info : www.mankefiel.be of  02.452.76.59 ( Jos De Bisschop )  
 
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

 
Gezellig tafelen. 
                                      Vrijdag 25 augustus e.k. 
 
 
Om het afscheid van de vakantie te vieren, sluit w.r.c. Manke Fiel zijn reeks vrijdagavondwandelingen af 

met een gezellig etentje in “ Den Horinck “ te Zellik. 
 
Op deze bijeenkomst zullen we enerzijds de laureaten huldigen die aan alle zomerwandelingen hebben 

deelgenomen. Anderzijds is het ook een gelegenheid om samen met andere MF vrienden te genieten van een 
lekkere maaltijd en eens rustig bij te praten. 

 
Ook leden en sympathisanten die niet meegewandeld hebben zijn welkom.  
Uw bijdrage aan deze bijeenkomst bedraagt : € 15,- 
 
Deelnemen kan door het kopen van een deelnemerskaart bij de bestuursleden tijdens de 
vrijdagavondwandelingen of via overschrijving voor 15 augustus van het bedrag op rekening van w.r.c Manke 
Fiel BE84 9300 0130 9059 met vermelding “ gezellig tafelen + aantal personen.” 
 



 

 
Hopduveltochten 2017. 

 
Wie ooit een dorpken lief bekeek, 

Gezeten naast een snelle beek, 
Al aan de voet van stille bergen, 

Waarachter het zich wil verbergen, 
Die ei met blijdschap in de stem, 

Mollem ! 
 
             ( gedicht van wijlen pastoor De Munter )  
 
 
De Hopduveltochten wordt een wandeling met voor elke wandelaar een gepaste afstand. 
Met afstanden van 2,5 km - 5 - 7 - 10 - 14 - 21 - 30 - 35 km, zijn er tal van mogelijkheden. De lus van 
eveneens circa 5 km te Mollem van het 35 km parcours, biedt de mogelijkheid om nog andere combinaties te 
maken, vb: 7km + 5 km = 12 km. 
 
Alle wandelaars starten richting St Stephanuskerk (( Dorpsplein ) Geniet even van het geklasseerde 
dorpsplein. Iedereen stapt naar rechts richting kruispunt Smidsestraat, Dooren, Kasteelstraat en de Velm.  
 
De 35 km wandelaars dalen links af richting Grote Molenbeek en stijgen via het vroegere “ Hof te Pede” , 
thans residentiële hoeve en b&b, richting Steenberg. Geniet van het mooie panorama. Op de asfaltweg 
gekomen, dalen we links af richting “ Spanjaardshof”, met daar tegenover een witloofbedrijf. Op de splitsing 
rechts De Olmestraat volgen, en vervolgens via de Strijdlandstraat rechtdoor tot de molen van Ichelgem of de 
Trappenhoeve. Vervolgens laten we de Grote Molenbeek links liggen en wandelen via de Neerkammolen 
terug tot Mollem dorp. 
Na een rustpauze in het Kloosterhof , stappen alle afstanden via de Dooren richting Asse met de St 
Martinuskerk als richtpunt. 
 
De 2,5 km wandelaars draaien op de T naar rechts om via de Kouter terug te keren naar de startzaal. De 
andere wandelaars stappen via het Doorenveld naar het Hopveld met zijn hoppesanten. Een schietgebedje is 
hier zeker op zijn plaats . Mogelijk ontdek je tegen welke kwaal je hop kunt gebruiken in de spreuken 
doorheen het hopveld. 
 



Ter hoogte van het Boskouterpad lopen de 5 km wandelaars rechtdoor richting spoorlijn Brussel - 
Dendermonde. De spoorweg brengt reeds sinds 1877 reizigers uit het land van Asse en Dendermonde naar 
Brussel en terug naar hun heimat. 
 
De andere wandelaars gaan links op zoek naar de staande wip van de koninklijke 
handboogschuttersvereniging “ Concorde “. De maatschappij werd opgericht in 1835. 
 
Vervolgens stappen de wandelaars via Waarbeek en de Vaal naar het jeugdcentrum ‘ t Jass. 
 
Nadat men in het jeugdcentrum genoten heeft van een verfrissing, stappen allen richting spooroverweg. 
 
De 21 - 30 - 35 km wandelaars lopen via het Lindendriespark, de Lindendries en de Vaal naar de Wolfrot. Dit 
stukje natuur rond het domein Delvaux is zeker de moeite waard. 
De wandelaars laten de manege en voetbalveld links liggen om via het tehuis Terlinden terug de Lindendries 
te bereiken. Via de Walfergemweg komen ze terug op de Wolfrot en wandelen doorheen de residentiële 
wijken richting Brusselse steenweg en via de spoorwegtunnel en de fietssnelweg komen de wandelaars terug 
in het jeugdcentrum ‘t Jass 
 
De 7 km wandelaars stappen via de NMBS parking richting Huynegem om vervolgens aan te sluiten bij de  
5 km omloop. 
 
De andere wandelaars dwarsen de Stationsstraat en stappen richting Waalborrepark. 
De 10 km wandelaars lopen doorheen het Belvédèresteegje, richting Rivierbos en vervolgens richting 
Huynegem. Ter hoogte van de overweg Node, draaien links de Mollemseweg op tot het Wolfstraatje en lopen 
rechtdoor richting Kartelobos. 
Via de Bosveldweg bereiken ze het Hof ter Kalken, waar ze aansluiten op het Hellepad om de aankomst te 
bereiken. 
 
De overige afstanden genieten van de bomenmonumenten in het Waalborrepark en via de Witte Ramsdal en 
de Lange Vijverstraat en de Potteelseweg bereiken ze de Nieuwstraat.  
Verder gaat de tocht langsheen het Koninklijk Atheneum om via de Koensborre de Putberg te bereiken. 
Verder via een zijweg van de Putberg naar de Nerviërsstraat en langsheen de oude rijkswachtkazerne naar de 
Krokegemseweg om uiteindelijk langsheen de school De Springplank de parochiezaal te bereiken voor een 
halte. 
 
De 30 en 35 km wandelen via het Hambos en Vogelenzang naar het gildendorp Mazenzele. Verder gaat de 
tocht via kleine wegeltjes richting Bladerenkwartier om vervolgens terug de controlepost te Krokegem te 
bereiken. 
 
Vervolgens gaan de wandelaars via de Meuleweg richting Koereit. Links bemerken de wandelaars de St 
Annakapel uit de 17 ° eeuw. Jammer genoeg is de voetweg er naar toe onbewandelbaar. Mogelijk kan het 
gemeentebestuur deze toestand aanpakken ? 
Verder gaat de tocht richting Kartelobos en via het geklasseerde “ Hof ter Kalken “ en de het Grote routepad 
komen de stappers in Beneden Vrijlegem. Verder via de Blokweg en wijk Landbeek bereiken de wandelaars 
de aankomst. 
 
Maak jullie keuze er is zeker voor ieder een geschikt parcours. Kom samen met familie en andere 
wandelvrienden een vakantie wandeldag beleven in het Land van Asse. 
 
De < 12 jarigen vergezeld van ouders, wandelen gratis ( inschrijving verplicht) en ontvangen nadien een 
gratis ijshoorntje. 
 
Wellicht kunnen jullie met een lekkere smos of coupe Manke Fiel en een lekkere drank deze wandeldag 
afronden. 



Dit veelzeggend gedicht is reeds meermaals 
verschenen, daarom ook door velen van ons 
gekend, maar het is en blijft een prachtige 
weergave van het beeld van toen in onze 
wandeling. 
 
Wie was pastoor-dichter Jozef De Munter ? 
Deze werd geboren te Merchtem op 1 september 
1845. Na zijn studies aan het seminarie te 
Mechelen en te St. Truiden, ontving hij de wijding 
op 18 september 1869. Hij werd onderpastoor te 
Opwijk en kwam vervolgens naar Mollem op 22 
maart 1890 als pastoor. 
Hij werd geliefd door zijn parochianen en was een 
eenvoudig begaafd sociaal priester. 
Werd tevens ondervoorzitter van het Davidsfonds 
in Asse. 
Pastoor De Munter heeft vele aantekeningen 
gemaakt over het verleden van Mollem, waarvan 
sommige gepubliceerd werden in o.a. In “ Eigen 
Schoon en de Brabander”. Hij overleed 
onopvallend zoals hij gedurende jaren geleefd 
heeft tussen zijn parochianen op 12 juli 1920. 
 
Op een gedenkplaat te zijne ere aangebracht in de 
voorgevel van de St Stefanuskerk lezen wij : 
“ Davidsfonds Assche aan Pastoor De Munter 
1894 - 1920 haren ondervoorzitter van het 
hoofdbestuur. Hij beminde zijne God - zijne taal 
en zijn land. “ 
Een stenenmonument staat ingeplant voor de kerk. 
Tevens is een straat naar hem genoemd. 
Dit alles is bij wijze een herkenning van al het 
goede dat hij heeft nagelaten. 
 
Frans Van den Broeck 
– 

           
 
N.B. In het volgende info-blad van Manke Fiel , 
zal ik het hebben over het gedicht :  
“ Mijn Dorpke”  
Door dichteres Angèle De Bremaeker. 
 
 

Aan Molhem. 
 
Wie ooit een dorpen lief bekeek, 
Gezeten naast een snelle beek, 
Al waar aan de voet van stille bergen, 
Waar achter het zich schijnt te bergen, 
Die zei met blijdschap in de stem : 
        Molhem ! 
 
En als ge ja den berg opgaat, 
En heel den omtrek gadeslaat, 
En de oogen werpt op al die gouwen, 
Waar sloottapijten zich ontvouwen, 
Dan groet ge met een gulle stem :  

Molhem ! 
 

Doch als ge door’t vergrootglas ziet, 
En klaren zonneschijn geniet, 
Wel vijftien torens van de kerken, 
Ten hemel wijzend zult ge merken. 
Wie biedt zulk schouwspel ? vraagt een stem : 

Molhem ! 
 

Als ge daarna den berg verlaat, 
En in het dal te luisteren staat ; 
Dan spat op ‘t rad met lief geklater 
Met schuim en sprankels zilverwater. 
Nu speld de watermolenstem : 

Molhem ! 
 

Dan hoort ge niets van ‘t stadsgerucht, 
Ge ademt vrij de buitenlucht. 
Maar in de weide ziet ge koeien 
Die kwispelsteertend staan te loeien, 
Die koeikens leenden hunne stem : 

Molhem ! 
 

Van liegen houdt het volk er niet, 
Het zegt kortweg wat het bediedt, 
Gaat er niet om met looze streken, 
Ge moet ter trouw de menschen spreken. 
Welk dorp liefkoost die waarheidsstem ? 

Molhem ! 
 
Daar vindt ge schutters flink en koen, 
Die nimmer missen het blazoen 
Ge zult hun hand noch arm zien beven 
Als ze tot mikken zich begeven. 
Wie schiet zoo ? roept de Gildestem : 

Molhem ! 
 

Is ‘t niet genoeg er van gemeld ? 
Vivat het leven in het veld ! 
Vivat de Hop met duizend bellen : 
We gaan er meer niet van vertellen :  
Vivat nog eens met volle stem : 
   Molhem ! 

 
door E.H. Jozef De Munter 
 



Autocarreis naar Utrecht. 
 
 
 
            Zaterdag 2 september 2017. 
 
 
De Romeinse stad Utrecht, met zijn middeleeuwse 
binnenstad, ontdekken we niet alleen al wandelend 
langsheen de grachten en de singels, maar ook via 
een boottocht doorheen de Oude Gracht en de 
Stadsbuitengracht.  
Onder leiding van een gids vernemen we meer over 
de rijke historie van deze stad.  
De werven langsheen de Oude gracht brengen een 
speciale sfeer in het hart van Utrecht. Daarnaast 
zijn er ook leuke musea, winkels en horeca. 
 
 Een bezoek aan de prachtige Domkerk met zijn 
hoogste toren van Nederland mag zeker niet 
ontbreken. 
  
Ook nemen we een kijkje in de moderne kantorenwijk met zijn Congrescentrum en het moderne 
spoorwegstation. 
Jammer genoeg zal het ons aan tijd ontbreken om het museum van het eigenzinnige konijntje “Nijntje” te 
bezoeken, alsook het Kasteel Oudaen, het Paushuize, het spoorwegmuseum, etc. 
Na uw kennismaking met deze stad Utrecht, keert men er zeker terug. 
 
  
Deelname in de reiskosten : leden MF : € 72, - niet leden : € 82. ( inbegrepen : transport - 
fooi chauffeur -koffie -lunch- avondmaal - boottocht + gidsen ). 
Inschrijving slechts definitief na aanmelding + overschrijving op 
Rek: BE 84 9300 0130 9059 van wrc manke fiel bic : HBKABE22 
 
Reservatie : Hubert Lenaerts Kouter 20 1730 Mollem 02.452.76.59 of  
www.mankefiel.be 
 
Opstapplaatsen : Nijverseel 7.10 u - Krokegem kerk 7.15 u - Mollem kerk 7.30 u 
                      – Asse Gemeentehuis 7.40 u- Walfergem kerk 7.45 - Kobbegem 7.50 - Zellik 8u. 
 
Opgelet: aantal plaatsen beperkt tot 50. Bij voldoende belangstelling wordt mogelijk een car 
ingelegd op 9 september. 
 
Inschrijvingsformulier achteraan het boekje. 
 
 

http://www.mankefiel.be/


Fietstocht te Relegem. 
 
    
    Zondag 17 september 2017. 
 
 
Wie houdt van een gezellige fietstocht 

langsheen de groene rand, met prachtige vergezichten over de 
hoofdstad is zeker paraat om 14 u aan de kerk van Relegem. 
 
Langsheen rustige wegen en aan een gezapig tempo trappen we 
richting Wemmel, doorheen de residentiële wijk Amelgem, 
verder richting de plantentuin in Meise . 
Mogelijk houden we halt in de schaduw van de abdij van 
Grimbergen en keren vervolgens via Strombeek terug. 
 
Afstand : circa 30 km. 
 
Iedereen welkom.  
 
Info : Freddy De Baetselier tel : 02.452.58.16 
 
 
######################################################################################## 
 
 
                             

     Aandacht ! Aandacht ! 
  
        Beste Manke Fielers, 
 
 Mag ik zo vrij zijn jullie aandacht te vestigen op volgende punten. 
 
 Wanneer men zich inschrijft voor een wandelbus of andere activiteiten wil u dan zo 
 vriendelijk zijn mij telefonisch of per mail te contacteren.  
             02/452.99.31 of hubert.lenaerts1@proximus.be 
 
 Gelieve na de contactname onmiddellijk het bedrag te storten op de rekening van 
 Manke Fiel. Je moet weten dat er steeds enkele dagen voorbijgaan tussen de 
 verrichtingen van de banken. 
 
 Nog te veel leden storten het bedrag zonder mij iets te laten weten. 
 Zo kan het gebeuren dat de bus reeds volzet is en ik van je storting niets afweet . 
 Des te groter is dan de teleurstelling dat je niet meer mee kan. 
 Een kleine inspanning door iedereen en voor mij heel wat meer duidelijkheid bij het 
 opmaken van de inschrijvingslijsten. 
 
 Dank voor uw begrip. 
 
 Hubert 

mailto:hubert.lenaerts1@proximus.be


Wandelbus naar Harelbeke. ( Stasegem ) 
  

         Zondag 8 oktober 2017. 
 
Deze wandelbus brengt ons naar Harelbeke waar de wandelclub Wsk 
Marke haar 27 ° herinneringstocht Marcel Verstraetetocht inricht. 
 
Marcel Verstraete was in het Kortrijkse zeker een pionier van de 
wandelsport en jarenlang het uithangbord van de wandelvereniging WSK 
Marke. Vooral in het lange afstandsmilieu zag men Marcel steevast 
gezwind voorbij marcheren. Wandelen was nu eenmaal zijn leven, zelf toen 

hij zwaar ziek werd, wilde hij niet afgeven tot hij in 1990 tijdens een wandeling overleed. Marcel werd ook 
in 1986 verkozen tot sportman van de stad Harelbeke. Wsk Marke kan deze pionier van de wandelsport dan 
ook geen mooiere hulde brengen dan deze organisatie om deze tocht naar zijn naam te noemen. 
 
Deze landelijke wandeling start te Stasegem 
( deelgemeente van Harelbeke, samen met 
Bavikhove ) en brengt de wandelaars naar het 
natuurdomein De Gavers. Dit 187 ha groot 
natuurgebied , kwam tot stand door zandwinning in 
de jaren zestig en is dan ook het grootste 
groendomein van het Kortrijkse. 
 
 
Afstanden : 6-12-18-24 km. 
 
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 achteraan boekje of website. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.mankefiel.be/


Terugblik   Bouwkundig Erfgoedwandeling .  

 

     Zondag 19 maart 2017.  

 

Stipt om 14 u startten ongeveer 69 Manke Fielvrienden aan de kerk van 
Sint-Martens – Bodegem deze  wandeling o.l.v. Etienne Lievens. 

De eerste stopplaats was aan het Huisje Mostinckx dat één van de 
laatste getuigen is van de traditionele leembouw in het Pajottenland. In 
de schuur krijgt de bezoeker een overzicht van de verschillende 
aspecten van de hopcultuur in deze regio. De restauratie ervan werd 
voltooid in 2011. 

Daar tegenover zagen we het volledig vernieuwd Dorpsplein met 
restaurants Margaux ( nu Bistro Julie ) en Het Misverstand. 

We volgden de Molenbeek en kwamen aan Castelhof dat zijn oorsprong 
zou kennen eind 16de eeuw. In 1949 werd het verkocht aan de 
Congregatie van de Witte Zusters van Afrika. In 1999 kocht de 
gemeente Dilbeek dit goed. Hier zijn nu het Jeugdcentrum, de 
Bibliotheek en enkele gemeentelijke diensten in ondergebracht. 

Verder wandelend kwamen we aan De Molenhoeve, die dateert van 
1295. Het buitenmechanisme van de molen is vervallen, doch het 
binnenwerk is goed bewaard gebleven. 

Nog steeds droog maar met een stevige wind kwamen we aan Kasteel 
La Motte, een U- vormig kasteel, gebouwd in 1773. Het is omringd door 
een watergracht en gelegen in een boomrijk park . De gemeente kocht 
het domein aan in 1981 en doet dienst nu als één van de vier 
vestigingen van vzw Cultureel Centrum Dilbeek. 

Aan de kerk van Sint- Ulriks- Kapelle vielen we met onze grote groep een 
café binnen voor een drankje. Wanneer de laatsten bediend waren , was 
het 16 uur en tijd om onze weg verder te zetten. We zagen nog een 
prachtig gerestaureerde hopast in vakwerkbouw, wat een zeldzaamheid 
is geworden . 

Terug aan ons vertrekpunt restte ons alleen nog Etienne te bedanken 
voor deze prachtige wandeling, waar we allen van genoten hebben. 



Manke Fieltochten 16/04/2017 
 

Paasochtend wandel ik naar het ’t Jass, de wieken van de 
windmolens te Mollem wenken me naar zaal te Asse, waar 
menige medewerkers van de club druk doende zijn de 
auto’s  naar de parkeerplaats te leiden. Binnen in ’t Jass 
waren enkele wandelvriendinnen aanwezig, na 
verwelkoming met de vriendinnen gaat het langs de velden 
naar de controlepost te Krokegem na een natje en een 
droogje splitsten onze wegen en met 3 namen we richting 
Asbeek parochiezaal, de anderen volgden al snel. 

Met ons drietje s maakten we hier een lus naar Essene en voor den2de maal naar Asbeek parochiezaal te 
keren staan er nog een 6tal km. Op onze teller. 

Algauw duiken we de natuur in via een knuppelpaadje . Hier ontrolt zich een prachtig panoramisch uitzicht 
aan onze voeten.  

Een stukje bewandelen we de Kruisborre wandeling met zijn mooie onderhouden kapelletjes van de heilige 
kruisen her en der ingeplant in de natuur. 

Trouwens hier vindt op Paasmaandag een misviering plaats in openlucht aan de kapel. 

Kouter-taveerne kermis valt vanouds samen met de Kruisborre  ommegang . 

Zo goed genoten, het was grandioos. 

MJ. Van Antehoven. 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

       Foto Simonne 

 



 

Verslag wandeling te Smetlede. 
 
 
                  
          Zondag 21 mei 2017. 

 
Alhoewel Asse aan Oost-Vlaanderen grenst, is een wandeling over de 
provincieschreve toch altijd wat anders. 
 
Het dorpje Smetlede was voor velen een grote onbekende. Mogelijk is de 
naam Lede bij velen beter bekend. Smetlede is dan ook een deelgemeente 
van Lede, naast de andere dorpen Impe, Wanzele, Oordegem en Serskamp. 
 
De boomkwekerijenwandeling waarvoor een 37 MFvrienden paraat waren 
is een variant van de 4 Uiterstenwandeling. De naam Vier Uitersten vindt 
zijn oorsprong bij de bisdommen. Tot 1802 behoorden de 4 parochies tot 
het aartsbisdom Mechelen. Deze 4 parochies lagen in een uithoek van het 
bisdom, ver van de kerkelijke macht verwijderd. De pastoors die toentertijd 
in deze parochies werden aangesteld konden dit als een verbanning 
beschouwen. 
Dit was wellicht ook het lot van priester Stefaan Modest Glorieux, geboren 
in 1802 te Sint Denijs. Hij had oog voor de talrijke arme buurten in Ronse. 
Hij stichtte congregaties die aan de armoede konden bestrijden. Zijn inzet 
viel niet bij iedereen in goede aarde. Na veel moeilijkheden en 
overplaatsingen, werd hij op het einde van zijn leven aangesteld als 
pastoor te Smetlede ( 1866-1872 ). 
Als eerbetoon werd later een gedenksteen aangebracht aan de kerk en 
werd de straat genoemd naar de sociaal geëngageerde priester. 
 
De start van de wandeling kan men terugvinden op een bord aan de kerk. 
( Vier uiterstenwandeling) Doch wie niet oplet en enkel oog heeft voor de 
bewegwijzeringspaaltjes, kan wel eens een verkeerde start nemen. Dit 
overkwam ook de 2 MF verkenners. 
Daarom werd Nadine als wandelleidster aangesteld. 
Met de Sint Pharahildiskerk in de rug staken we de straat over om via een 
steegje het juiste pad te vinden. 
Al gauw wandelden we doorheen weilanden en 
plantenkwekerijen. In het landschap bemerkten we tal van 
Populierenbossen, ooit aangeplant als grondstof voor de 
lucifersfabriek ( Geraardsbergen ). 
 
Aan de baan Smetlede - Oordegem ( Oordegemkouter) staan 
we oog in oog met het statige brouwerijhuis uit de 19 °eeuw, 
en rechts de kapel van de H. Adrianus. Deze heilige werd 
aanroepen tegen de pest en andere besmettelijke ziekten. 
 
Via de Rodstraat gingen we op zoek naar de herberg “ De 
Blauwe Kanne “ . Toevallig was het Blauwe Kanne-kermis. 
Blauwe kanne zou verwijzen naar de dialectnaam voor de 
“ boshyacint “. De kermis vindt plaats als de boshyacinten in 
bloei staan. Wellicht waren deze hyacinten dit jaar vroeger 
uitgebloeid , daar er tijdens de wandeling geen opgemerkt werden. 



 
 
Nadat de verfrissing uit de “ kanne “ genuttigd was, gaat 
de tocht verder richting de Wijde Wereld. Het landschap 
wordt beheerst door de Fauconniersmolen, genoemd 
naar de oorspronkelijke bouwheer Pierre Fauconnier, 
thans eigendom van de provincie Oost-Vlaanderen. 
Oorspronkelijk een olie- en graanmolen, later alleen een 
graanmolen. 
 
Via de Houwstraat , bereiken we het “ Hof ter Schoot”. 
Dit hof werd reeds vermeld in 1485 en de naam verwijst 
naar een omheinde uitbating. Prachtige knotwilgen rijen 
sieren hier het landschap. 
 
Verder bereiken we Oud Smetlede en de Serskampse 
bossen. Na een eindje langs de bosrand gelopen te 
hebben, bemerken we de kapel van Onze Lieve Vrouw 
van de Vrede. Ooit werd een veldkapelletje aan een 
boom bevestigd door de “ kajotsters “ in 1945, ter 
gelegenheid van de V-dag. In 1949 werd de huidige 
kapel opgericht en in mei komen nog steeds heel wat 
bedevaarders naar de kapel. 
 
Verder wandelen we door een rustig landelijk gebied en 
bereiken het gehucht Briel. Op de Briel lag tijdens de 
middeleeuwen “ Stede ten Briel”, een vrij grote boerderij 
met daarrond kleinere boerderijen die hun gronden pachtten van 
hetzij de Abdij van Affligem of van de Sint Pietersabdij of Sint 
Baafsabdij, beiden in Gent. 
 
Via een kerkwegel komen we in de kom van Smetlede en even 
voorbij het ommuurde kerkhof bereiken we het einde van de 
wandeling. Daar de meeste wandelaars het water in de mond 
komt bij het aanschouwen van het terras van het café de Oude 
Keet, bij Roste Mon, wordt de wandeling hier afgesloten. Dit 
typisch nostalgisch cafeetje is reeds meer dan 100 jaar een begrip 
in Smetlede en het oudste gedeelte van het café dateert reeds uit 
de jaren 1700. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
           
       Foto’s  Emiel Peeters 
           
      
           
      



Zondag 4 juni 2017 Meldert (Oost-VL) 
 
 

“ De ochtendstond heeft goud in de mond.” of “ wie slaapt vangt niks “ . Deze wijsheden zal wellicht bij heel 
wat MF vrienden in hun hoofd gespeeld hebben op deze Pinksterzondag.  
 
Reeds rond het tijdstip van 6 u s‘ochtends, waren de eerste deelnemers paraat, en de groep groeide maar 
aan tot grote verwondering van Frans en Frida, onze wandelleiders. 
 
Dat zoveel wandelaars zo vroeg uit de veren konden? Inderdaad, net voor het startsein om 6.30 waren meer 
dan 50 deelnemers present. 
 
Nadat Emiel de nodige foto’s had geschoten, en Frans ons duidelijk had gemaakt waarom de grote 
zandsteen op het plantsoen stond, gingen de wandelaars via Putstraat en de  Huizekens op zoek naar de 
Kravaalvelden en Kravaalbos. 
 
Na een uurtje werden de deelnemers verrast door Erik en Emiel met een verfrissing of een borreltje, alsook 
een knabbeltje. Nadat iedereen terug op adem was, ging de tocht verder richting parochiehuis van Meldert, 
waar de medewerkers van dienst ons lieten genieten van een glaasje bubbels en een lekker ontbijt. 
 
Een vroege vogel. 
 
 
 
Foto’s Emiel Peters 
       

Terugblik op de Dauwwandeling 



Sterwandeling. 
Een stertocht is een wandeltocht waaraan de leden van de wandelclub gratis 
kunnen deelnemen. Het inschrijvingsgeld wordt door wrc Manke Fiel betaald. 
Sterwandelingen 2017, 
Za 21-10-2017 10de Herfsttocht    Hopbelletjes      Opwijk 
Zon      22-10-2017  Jubileumtocht      Horizon         Opwijk 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sterwandeling : Naam tocht: ……………………. Plaats:…………..Datum……….. 
 
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 : Naam tocht: ……………………… Plaats:…………..Datum……….. 
 
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 

-------------------------------------------------------------------- 
*********************************************************************  
Inschrijvingsformulier: Autocaruitstap naar Utrecht  2 september 2017 
 

Naam :………………………………………………………..   Voornaam :……………………………  
 
Straat :…………………………………………………………   Nr :………… 
Postcode :………Gemeente :………………….……………. Gsmnr:.…………. Email :………… 
Opstapplaats :………………………. 
 
Wenst deel te nemen met …….. personen 

Naam                      Voornaam              Lidnr.         Bedrag 
 

1. ……………………………………… ……………………… ……… ……….. ……………. 
2. ……………………………………… ……………………… ……… ……….. ……………… 
3. ……………………………………… ……………………… ……… ………… ……………. 
 

***************************************************************************** 
Inschrijvingsformulier: Wandelbus naar Harelbeke 8 oktober 2017 
 

Naam :………………………………………………………..   Voornaam :…………………………… 
  
Straat :…………………………………………………………   Nr :………… 
Postcode :………Gemeente :………………….……………. Gsmnr:.…………. Email :………… 
Opstapplaats :………………………. 
 
Wenst deel te nemen met …….. personen 

Naam                      Voornaam              Lidnr.         Bedrag 
 

1. ……………………………………… ……………………… ……… ……….. ……………. 
2. ……………………………………… ……………………… ……… ……….. ……………… 
3. ……………………………………… ……………………… ……… ………… ……………. 

 



 
 

Café “Bij Boontje” 
 

Jean-Pierre en Linda 

Kalkoven 73 

1730 Asse 

02/452.84.29 

 

 

     

     

 

 

 

    

                  Uit sympathie 

                         Ronny 
   

      



 
 

De bergen van de Spaanse “ gouden kust “. 
 
 
 
Voor wie de “ gouden kust “ niet direct een lichtje doet branden, geven een hint namelijk de “ Costa Dorada” . 
Het zou me niet verwonderen dat jullie ooit een fijne vakantie hebben doorgebracht in een van de 
kustplaatsjes tussen Tarragona en de monding van de Ebro, als Salou , Cambrils of Miami plage ? 
 
Wist je dat er op slechts een paar kilometer van deze kust een prachtig natuurgebied de wandelaars uitnodigt 
voor een verkenning ? 
 
Op nauwelijks een half uurtje rijden kan je de drukte van de kust verwisselen voor de rust van de idyllische 
bergdorpjes. 
 
Het berggebied van de “ Costa Dorada “ biedt de families naast rust ook cultuur, avontuur en gastronomie. 
Anderzijds bieden de schatten uit dit gebied een aanvulling op een verblijf aan de Catalaanse kust. Tal van 
wandel- fiets en autoroutes brengen de toeristen naar onbeschrijflijke mooie plekken met uitzonderlijke 
uitkijkpunten. 
 
De gemeenten van de costa Dorada, bieden een variatie van bos- en landbouwgebieden, doch hun mediterrane 
charme hebben zij gemeen. 
 
Het Costa Doradagebergte bevindt zich in het binnenland van Baix Camp, een bergachtig gebied met 
aaneengesloten bergketens, ( LLaberia, l’ Argentera en Prades ) die de kust van west naar oost omarmen. 
 
Aan de voet van de bergen vindt men enkele belangrijke toeristische attracties als : 
-Port Aventura - tussen Salou en Vila-Seca. 
- Het Gaudimuseum te Reus 
- De Romeinsestad Tarragona ( werelderfgoed ) 
- de route naar de kloosters van  Cister ( Poblet,Santes Creus en Vallbonade les Monges)  
- het middeleeuws complex van Montblanc.- 
- de wijnen en wijnkelders van El Priorat. 
- het natuurgebied Serra de Montsant. 
 
De natuur is de grote hoofdrolspeler van het Costa Dorada-gebergte. 
De bergketens van LLaberia, de Pradell l’ Argentera en de Prades combineren zeer verschillende 
landschappen, met een rijke mediterrane vegetatie zoals de pijnboom, de steeneik en de garriga, en velden met 
hazelaars, olijfbomen en hier en daar wat wijngaarden. 
 
Wie de zon , de zee en de bergen tijdens een vakantie wil combineren vindt meer info op : 
www.muntanyescostadaurada.cat 
Ideale vakantieverblijfplaats : www.casa-estebanne.be  
 
 
         

        

http://www.muntanyescostadaurada.cat/
http://www.casa-estebanne.be/
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