Bestuur Wandel- en Recreatieclub Manke Fiel


www.mankefiel.be
Heyvaert Marie-Louise
Kasteelstraat 6,
1730 Mollem
 02/309 52 80

info@mankefiel.be
Steps Maurits––
Arsenaal 33
1730 Asse
02/452 83 65

Permentier Erik
Stw. Op Aalst 193,
1745 Opwijk
052/35 93 96
 erik.permentier@mankefiel.be

Lenaerts Hubert
Kouter 20, 1730 Mollem
02/452 99 31
 hubert.lenaerts@mankefiel.be

Vandevelde Hugo
Brusselstraat 78,
1702 Groot Bijgaarden
02/463 08 89
 hugo.vandevelde@mankefiel.be

Polspoel Henri
Bergestraat 86, 1730 Asse
02/452 58 87

De Baetselier Freddy
Baaskouter 3, 1730 Asse
 02/452 58 16
 freddy.de.baetselier@mankefiel.be

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

Lay-out Manke Fiel-Info
Avoux Walter
Noordlaan 115/8 9200 Dendermonde
 052/21 74 34.
 walter.avoux@mankefiel.be

Afgevaardigde Sportraad
Broodcoorens Hubert
Baaskouter 4, 1730 Asse
 02/452 68 39
 hubert.broodcoorens@mankefiel.be

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

D’Haeseleer Danny
Petrus Ascanusstraat 151
1730 Asse
 0478/71 89 17
 dhaeseleer.danny@skynet.be

Artikel
Stempels Prijs
Pet
T-shirt
Topje
Regenscherm
Rugzak
Polo wit
Sweater
Trainingsvest
Bodywarmer
Polarvest
Regenjas
Veiligheidsvest
Wandelboekje

20
20
20
25
50
60
60
70
70
90
100
10

€ 8
€ 8
€ 8
€ 10
€ 20
€ 24
€ 24
€ 28
€ 28
€ 36
€ 40
€ 4
€ 1

Rekeningnr.- wrc Manke Fiel :
Iban BE84 9300 0130 9059
Bic: HBKABE22

Woordje van de voorzitter.

Beste Manke Fielvrienden,
Na de lange warme zomer, zijn we intussen in het najaar aangekomen. Was de
Hopduvel niet paraat op de Hopduvelfeesten, dan is hij zeker in het geniep
meegereisd met een Manke Fielvriend op weg naar het Nationaal Park
Oosterschelde.
Ook het MF programma 2018, is op een viertal activiteiten na, bijna afgerond.
We kijken dan ook vol verwachting uit naar de Baamistocht op 13 oktober ek.
Het bestuur roept alle Manke Fielleden op om al jullie wandelvrienden uit te
nodigen om deel te nemen aan deze tocht. Spreek ook jullie politieke vrienden aan,
zij willen graag jullie stem, waarom hen niet vragen om eens mee te wandelen of
ons een bezoek te brengen op de Baamistocht. Als tegenprestatie ontvangen alle
MF leden een Breughelboterham met kriek of koffie naar keuze.
Daar we voor 2019 een jaarprogramma willen opmaken, nodigen we jullie graag
uit om aan het bestuur jullie suggesties voor komende werkjaar mede te delen.
De hernieuwing van de lidgelden of nieuwe aansluitingen kunnen uitgevoerd
worden vanaf de maand november ek. Alle MF leden ontvangen een persoonlijke
uitnodiging tot hernieuwing.
Verder wens ik allen nog een prachtige “ Baamis” toe met veel wandelplezier.
Met sportieve groeten,

Jos De Bisschop
Voorzitter

Planning 2019.
Noteer volgende data reeds in jullie agenda :
14 april 2019
Manke Fieltochten.
14 juli 2019
Hopduveltochten.
12 oktober 2019 Baamistochten.
Hou deze data vrij en geef deze data door aan jullie wandelvrienden.

Baamis.
Regelmatig wordt de vraag gesteld : “ Hoe kom je aan de naam Baamistochten “.
De baamis is nochtans een term die duidt op het najaar in landbouwmiddens. Baamis is de
samentrekking van Baafmis. Of anders St Bavomis. St Bavo is de heilige die gevierd wordt op 1
oktober. Het is ook in de baamis dat de landbouwers aan de grondeigenaars na een hopelijk
vruchtbare oogst hun pacht dienden te betalen.
De baamis werd vroeger meer gebruikt om het najaar aan te duiden.
Mogelijk dienen we als leden er ook stilaan aandenken om het lidgeld te vernieuwen voor het
volgend e wandeljaar. Let er op dat in 2019 de lidkaarten slechts zullen geldig blijven tot 31
december 2019.
Maar dit is nog een heel eind weg. Geniet eerst nog maar van de Baamistochten op zaterdag
13 oktober ek.
Manke Fielvrienden allen op post !

Voor de wandelende MF-leden
Beste Manke Fielvrienden,
Hopelijk is de weermaker in een goeie bui en bezorgt hij ons een schitterende herfstdag. Mag ik
jullie allen die geen taak op zich genomen hebben, oproepen om op 13 oktober 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 breughelboterham met
kriek aan op vertoon van hun lidkaart, startkaart en onderstaande bon. Tot zaterdag 13 oktober

Bon voor gratis Breughelboterham met kriek
Aangeboden aan MF-leden die deelgenomen hebben aan de MF.tochten.
Naam: 1: …………………………………………. Lidnummer: …………………….
2: ………………………………………….Lidnummer: …………………

Sterwandeling te Strombeek
Brabantse wandeldag 4 november 2018

Formulier voor gratis inschrijving
Sterwandeling: Strombeek op 4/11/2018 , achteraan in het boekje

Wandelbus naar Oudenaarde.
Zondag 11 november 2018.
De leden van “ Manke Fiel “ brengen op deze Wapenstilstandsdag een bezoek aan de
wandelclub “ Hanske De Krijger”, die “Oudenaarde wandelt “ organiseert.
De deelnemers hebben voor hun wandeltocht keuze tussen : 6-12-18 of 24 km.
De parcours brengen ons door een heuvelachtig landschap met
prachtige vergezichten over de Scheldevallei. Wie een kortere afstand
wandelt , heeft ruimschoots de tijd om het leven in de oude textielstad te ontdekken.
Een blik te werpen op de werken van de kunstschilder Adriaan Brouwer tijdens de
tentoonstelling of op een terrasje genieten van een lekker " bruintje ".
Opstapplaatsen : Nijverseel 7.40 u – Krokegem kerk 7.50 u –Mollem kerk 8 u
-Asse Gemeentehuis 8.10u – Walfergem kerk 8.15 u – Kobbegem ( Brusselsestw ) 8.20u –
Zellik Vliegwezenlaan 8.30 u .
Aantal inschrijvingen beperkt tot 1 car .Tijdig inschrijven is de boodschap.
Deelname: leden € 7, niet leden € 15
Inschrijving slechts definitief na betaling op rek : BE84 9300 0130 9059 van W.R.C. Manke Fiel.
Aanmelden via de website www.mankefiel.be of Hubert Lenaerts Tel : 02.452.99.31
Inschrijvingsformulier achteraan boekje of via website of facebook.

=============================================
Met wrc Manke Fiel naar

Buggenhout
WSV DE VOSSEN VZW (3139)
ZONDAG 18 NOVEMBER 2018
START : om 14 uur Gemeentelijke Basisschool ’t Sprinkhaantje
Collegestraat 1, 9255 Buggenhout

Herfsttocht : naargelang het gekozen parcours zullen de wandelaars kunnen genieten van
een prachtige omgeving. Wandelafstanden : 6 km wandelleider Emiel - 12 km wandelleider
Danny.
Je wandelt door het prachtige Buggenhoutbos met zijn mooie herfstkleuren.
Bereikbaarheid Trein: NMBS-station Buggenhout. Bus: De Lijn 245 halte station
Buggenhout op 800m van de start, volg wandeltochtpijlen naar de start.
Met de wagen parking in de omgeving van de start .

Kerstmis in Atrecht ( Arras )
Zaterdag 15 december 2018.
Kom mee de kerstsfeer beleven in de van oorsprong Vlaamse stad Atrecht.
Onder leiding van een Frans-Vlaanderenkenner vernemen we niet alleen de geschiedenis van
deze streek, maar kunnen we ook kennis maken met het hedendaagse leven.
Arras is ook de stad van Robespierre, de oude abdij St Vaast, en heeft tal van gebouwen met
Vlaamse architectuur.
. Tijdens de kerstperiode wordt Arras door een groot publiek
bezocht om de enorme kerstmarkt die er elk jaar georganiseerd
wordt. Het plein aan de Grote Markt en andere plekken in de
binnenstad zijn geheel in kerstsfeer gehuld
Een unieke gelegenheid om in een apart kader samen met
familie en vrienden de kerstsfeer op te snuiven in FransVlaanderen.

Inschrijvingen : Hubert Lenaerts , Kouter 20 , 1730 Mollem tel : 02.452.99.31
of www.manke fiel.be .
Betalingen bij voorkeur via overschrijving op rekening van wrc Manke Fiel vzw
BE84 9300 0130 9059 – HBKABE22Vertrekplaatsen : Opwijk Nijverseel : 9.15 u – Krokegem kerk – 9.20 u - Mollem kerk : 9.30u
–Asse Gemeenteplein : 9.40 u – Walfergem kerk : 9.45 u – Kobbegem : 9.50
– Zellik Vliegwezenlaan : 10 u.
Deelname in de reiskosten : leden MF : € 62,- niet leden : € 72,- inbegrepen : vervoer- fooi
chauffeur-wandeling- gegidste rondrit – maaltijd + dranken tijdens de maaltijd.
Schrijf tijdig in , daar het aantal plaatsen beperkt is.
Inschrijvingsformulier achteraan in het boekje.

Uitstap van de Manke Fiel-medewerkers naar de
Maasvallei
Tijdens één van de eerste zomerdagen, trokken een zeventigtal Manke Fielmedewerkers naar het Nederlands Zuid Limburgse stadje Stevensweert. Dit stadje ligt
op een eiland in de Maas en is alleen via een brug toegankelijk. Omstreeks 10 u werden
we er verwelkomt door Nathalie en John. Beiden zetten zich met hart en ziel in om " hun" historisch stadje
Stevensweert te promoten en konden zij ook het bestuur van Manke Fiel overtuigen om dit unieke
natuurgebied te bezoeken.
Een vrouw uit de duizend.
In een plaatselijk restaurant werden de deelnemers ontvangen
en konden de deelnemers na de verwelkoming proeven van
een lekkere Limburgse vlaai met koffie. Er waren ook 2
gemeentelijke afgevaardigden present, die Nathalie en John
uitgebreid dankten voor hun inzet om Stevensweert te
promoten bij de wandelaars. Anderzijds werd met onze groep
de 1000ste wandelaar aangebracht en werd bij lottrekking
bepaald wie de " 1000ste wandelaar " mocht worden.
De eer viel te beurt aan Lieve Schoonjans, die door de
wethouder van de Maasgouw werd gehuldigd en een attentie
mocht ontvangen. Danny was ook gelukkig, daar hij nu een
"vrouw had uit de duizend".
Vervolgens namen onze gidsen ons op sleeptouw naar de jachthaven. Aldaar scheepten we in voor een
boottocht op de Maas en konden we ook kennis maken met de grootste
binnenhaven van Nederland, Maasbracht , alsook met fauna en flora van de
Maasgouw.
Na de boottocht werden we terug in het restaurant
verwacht voor een lekkere koffietafel.
Nadat iedereen genoeg energie had opgesmuld werden
de deelnemers uitgenodigd voor een flinke wandeltocht
om de opgesmulde calorieën te verbranden. De 10 km
wandelaars werden op sleeptouw genomen door
Nathalie en wie het rustiger wou aandoen werd
vergezeld door John. Ook waren er deelnemers die op
eigen tempo de omgeving wilden verkennen. Tijdens de wandeltocht wisten de
gidsen ons heel wat wetenswaardigheden te vertellen.In het pannenkoekenhuis
was het verzamelen geblazen voor de groepsfoto. Vervolgens keerden we terug naar het restaurant voor
een lekker avondmaal
Nadat enkele deelnemers Nathalie en John overtuigd hadden om naar de Hopduveltochten te komen
wandelen, bracht onze chauffeur Eddy allen voldaan terug naar Asse.
Een enthousiaste
deelnemer.

Autoluwe zondag 16 september 2018 te Mollem.
Traditioneel organiseert w.r.c. Manke Fiel tijdens de autoluwe zondag een fietstocht. Dit jaar was
het Dorpsplein te Mollem de startplaats.
Ruim voor het startuur waren tal van deelnemers reeds met hun “ stalen ros “ ter plaatse om een
stukje Brabantse Kouters te ontdekken.
Na het welkomstwoord, was het alleen nog wachten op klokslag 2 uur en kon Freddy, de fietsleider
van dienst , het startsignaal geven.
.
Al van bij de start was het lichtjes bergopwaarts langsheen de flanken van Steenberg? Vervolgens
toerden we via Linthout, Meuzegem en Blakenberge om Rossem te bereiken.
Aldaar kwamen we op de wandelomlopen van de Cracks terecht, doch de hinder bleef voor de
wandelaars beperkt tot het tellen van fietsers. .
Voor de signalisatie bij het oversteken waren Luc en Emiel bij de pinken om het autoverkeer een
halt toe te roepen. Wat de veiligheid zeker ten goede kwam, gezien de grote van de groep.
Via Steenhuffel bereikten we uiteindelijk Buggenhoutbos en aan de rand van het bos konden de
deelnemers even op adem komen en genieten van een verfrissing. Al werd bij sommige
deelnemers het geduld toch enigszins op de proef gesteld om de verfrissing te bekomen.
Na de rustpauze verkenden we de andere zijde van Buggenhoutbos. We kruisten de
Leirekensroute te Peizegem en bereikten we Merchtem. Het centrum lieten we links liggen en
trapten via Mansteen naar de aankomstplaats Mollem.
Uiteindelijke hadden de fietsers samen 38 maal 33 km afgelegd , hetzij 1254 km milieubesparende
km. Dit althans indien men per fiets naar de startplaats kwam.
De deelnemers waren allen enthousiast over het mooie en landelijke parcours dat Freddy had
uitgetekend en spraken af volgend jaar terug mee te fietsen.
Jef Pedal
===========================================================================

Fiscal-Invest

Boekhouding & Fiscaliteit

bvba

Weversstraat 5, 1730 Asse
Wim Van de Putte
en Iris Delgouffe

Uit sympathie

Ronny

02/452.40.64
Wim@fiscalinvest.be
Iris@fiscalinvest.be

Terugblik op de
Vlaamse Velden en Ieper.
Op de zaterdagen 1 en 8 september toerden heel wat Manke
Fielvrienden richting de Westhoek. Na een koffiestop in
Nazareth, bereikten we vlot via de snelweg de omgeving van
Ieper. Doch de stad lieten we even rechts liggen en onze
chauffeur van dienst ging op zoek naar Zillebeke en vooral het
Provinciaal Domein de Palingbeek.
Aan dit 473 ha groot domein stond onze gids de heer Patrick
Deldaele ons reeds op te wachten. Na een begroeting op de
car waren we allen paraat om op zoek te gaan naar de
plaatsen waar vooral de ondergrondse oorlog heeft
plaatsgevonden. Voordat de heer Deldaele ons op sleeptouw
kon nemen, was een vrijwilliger van het centrum er als de
kippen bij om ons duidelijk te maken wat de bedoeling was
van kunstenaar Koen Van Mechelen met zijn werk
"Comingworldrememberme.
Tienduizend mensen uit Vlaanderen en de rest van de
wereld maakten samen 600.000 beeldjes. Elk beeldje staat
voor een slachtoffer dat het leven liet tijdens of door de
gevolgen van de Eerste Wereldoorlog in België Spijtig
genoeg zal deze site in de maand november verdwijnen.
's Middags werden ons belegde broodjes aangeboden in de
Kazematten. Na de lunch nam gids Patrick ons op
sleeptouw via de Menenpoort naar de Ieperse vestingen. Er
was gelegenheid tot een bezoek aan de "ijskelder" en een
"parabolische kamer". Hier kon je wanneer je juist onder het
middelpunt van de parabool stond je eigen stem als een
echo horen terugkeren. Langs de Vaubanvestingen en via
de Rijselpoort werd er verder gewandeld. Deze toeristische
wandelroute is 2,5 km lang.
Hier nam onze gids afscheid wat ons toeliet om het centrum
van de stad te bezoeken. 's Avonds wachtte ons een warme
maaltijd met stoofvlees gemaakt met eigen streekbier.

Ieper verlaten zonder de ceremonie van de Last Post mee te
maken zou zonde zijn. En door toedoen van onze voorzitter
weet intussen nu ook iedereen waar de melodie van de Last
Post zijn oorsprong kende. Met heel wat geschiedkundige
informatie en andere weetjes keerden we terug naar onze
heimat.

Nationaal Park Oosterschelde
wandelweekend.
Deze keer had Manke Fiel wat regen gezonden,
maar Schouwen-Duiveland is toch gevonden.
In Zierikzee dat was de eerste stop,
een mooi stadsbezoek met gids op kop.
Dan verder naar de Zeeuwse stromen,
een hotel om echt van te dromen.
In Renesse was alles puur natuur,
alle wandelingen een echt avontuur.
Een avondwandeling met een “ neut “
iedereen vond dat wel super leuk !
Burg-Haamstede met zijn mooie molen,+
zelfs in de regen kon hij ons nog bekoren.

Bootje varen op het Grevelingenmeer,
Zelfs Jos vond al zijn schapen niet meer.
Maar in de boot was het droog en fijn,
veel verhalen en een glaasje wijn.
De Vlaamse dorpen vonden ze allemaal,
maar het grote geheim was : “ den bokaal “??
Jos, Nadine, Hubert, ’t was weeral echt ok,
Volgend jaar gaan wij allen weer mee.
Maurits, 23-9-2018.–

De Grote Trek: Een Mankefieler te voet naar
Compostella
Op 25 juni ben ik met de TGV via Parijs en Bayonne naar
Saint Jean Pied de Port gereisd om de volgende ochtend
de tocht naar Santiago de Compostella aan te vangen .
De eerste dag was zeer zwaar, een tocht van 24,7km met
een stijging van 1350 meter en daarna een steile afdaling
van 900 meter. Aangekomen in Ronsevalle was ik
uitgeput en stijf als een plank. De 14kg die ik in mijn rugzak
meedroeg was duidelijk te veel.
De hitte na de middag was ook afmattend. Om dit te vermijden ben ik de
volgende dagen rond 6 uur gestart zodat ik kort na de middag op mijn
volgende bestemming was.
In de eerste stad waar een postkantoor was heb ik 2kg gewicht naar huis
Gestuurd en toen ik in bijna elk dorpje een bron met drinkbaar water vond,
heb ik nog een liter minder meegenomen voor onderweg. Na een tiental
dagen ben je ook het gewicht van de rugzak gewoon. Na 18 dagen stappen
en 478km is mijn oudste dochter An
in Leon aangekomen en hebben wij de laatste 322km samen gestapt.
Kort samengevat kan iedereen deze tocht ondernemen als je rekening houdt
met de afstand die je dagelijks kan afleggen. Er zijn voldoende
overnachtingsmogelijkheden onderweg om uw dagtocht korter of langer te
maken naargelang uw mogelijkheden en de tijd die je hebt om 800km te
stappen. Eten en drinken is ook geen probleem want elk dorp of gehucht
heeft wel een eetcafé of herbergen waar je kan ontbijten, middageten en
voeding kopen voor onderweg.
De ganse route is voorzien van alle mogelijke dingen die een pelgrims nodig
heeft. Een taxi brengt zelfs voor 5 euro uw bagage naar een volgende
bestemming indien je dat wenst. De aankomst in Santiago is voor veel mensen
indrukwekkend en emotioneel. De kathedraal, het plein en de vele tientallen
pelgrims die dagelijks toekomen zorgen voor een opgewekte en
feestelijke sfeer. Na het ophalen van uw diploma kan het feesten
beginnen en zijn alle moeilijkheden van onderweg vergeten.
De belangrijkste raad die ik kan geven voor deze tocht is humor.
Daarmee kan je het grootste deel van alle problemen die je onderweg
tegenkomt oplossen.
Nog veel wandelgenot
Martin De Letter

Formulieren
=======================================
Sterwandeling: Strombeek 4/11/2018
Naam :…………………….Voornaam:………… Lid wrc Manke Fiel ……..
Naam :…………………….Voornaam:………… Lid 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 Oudenaarde 11/11/2018
Naam :………………………………………………………..

Voornaam :……………………………

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

Lidnr.

Bedrag

1.

………………………………………

……………………… ………

………..

…………….

2.
3.

………………………………………
………………………………………

……………………… ………
……………………… ………

………..
…………

………………
…………….

*********************************************************************
Inschrijvingsformulier: Autocaruitstap naar Arras 15/12/2018
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

Op vakantie naar Zinal
Hierbij enkele foto’s van de Manke Fielvrienden die op vakantie gingen naar Zinal . Een organisatie
van WSVL Vlaanderen.
In 2019 plannen deze MF vrienden een vakantie naar St Moritz ( Zwitserland ) .
Wie wil meereizen met de MF vrienden, neemt best contact op met Maria Legrand
( Tel : 02.452.96.74 ).

