Bestuur Wandel- en Recreatieclub Manke Fiel


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

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
100
90
100
10

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

10
10
10
12,5
25
30
30
35
50
45
50
5
1

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

Woordje van de voorzitter.

Beste Manke Fielvrienden,
Het “Manke Fiel” werkjaar 2018 is, wanneer dit tijdschrift in de brievenbus
belandt, volledig afgewerkt. Hopelijk hebben jullie ook genoten van de diverse
activiteiten waaraan jullie hebben deelgenomen.
Het clubbestuur heeft reeds een programma 2019 samengesteld, waarvan jullie de
kalender verder in deze MF info terugvinden.
Uiteraard blijven onze Manke Fiel, Hopduvel en Baamistochten de topdagen van
onze club.
Bij deze wil ik iedereen danken die zich heeft ingezet om de activiteiten te helpen
realiseren in het voorbije werkjaar. Niet alleen als medewerker maar ook als
wandelaar bij andere organisaties. Jullie deelname bij andere wandelclubs is de
beste reclame voor onze eigen tochten.
Reeds tal van leden hebben hun bijdrage voor het jaar 2019 reeds hernieuwd.
Indien jullie nog niet de gelegenheid hadden, wacht niet langer en regel het zo snel
mogelijk opdat jullie tijdig de lidkaart 2019 kunnen ontvangen.
Zorg er voor de lidkaart steeds mee te nemen naar een wandeltocht. Alleen de
leden die hun lidkaart laten scannen ontvangen de ledenkorting.
Verder hoop ik zoveel mogelijk leden te kunnen ontmoeten op de Manke Fielavond
op zaterdag 19 januari ek. Een ideale gelegenheid om samen met de andere
Manke Fielvrienden afspraken te maken voor het nieuwe “wandeljaar”.
Graag wens ik iedereen een prettig en vreugdevol eindejaar en een “schitterend
2019“.

Jos De Bisschop
Voorzitter

Manke Fiel jaarprogramma 2019.
Voor het komende “wandeljaar” heeft het bestuur enkele wijzigingen aangebracht.
De clubwandelingen die vroeger traditioneel de 3de zondag van de maand doorgingen, zullen in 2019 de
1ste zondag van de maand doorgaan,tenzij een andere MF activiteit gepland is.
Anderzijds wordt de start van de clubwandelingen voorzien om 10 u aan de startzaal van de organiserende
wandelclub.
Het is uiteraard mogelijk om op andere tijdstippen individueel te starten om hetzij een langere afstand af te
leggen of omdat de vertrekuur niet past.
Wie wil kennismaken met andere MFclubleden en samen op stap wil, is zeker van de partij. Samen
wandelen verhoogt de wandelvreugde !

Dag

Datum

Activiteit

Plaats

Zon.
Zat.
Zon.
Zon.

06/01/2019
19/01/2019
03/02/2019
03/03/2019

Nieuwjaarswandeling
Manke Fielavond
Wintertocht
Neigembostocht

Zemst - Laar
Brussegem
Puurs
Neigem

Zon.

14/04/2019

Manke Fieltochten

Asse ‘t Jass

Zon.
Zon.

05/05/2019
02/06/2019

Lewe tocht
Dauwwandeling

Huizingen
Baardegem

Zon.

14/07/2019

Hopduveltochten

Mollem

Zon.
Zat.
Zon.
Weekend

01/09/2019
07/09/2019
15/09/2019
20 – 22/09/2019

Rupelstreek
Busuitstap
Fietstocht
MF weekend

Schelle
Haven Antwerpen
Walfergem
Ourthe – La Roche

Zat.

12/10/2019

Baamistochten

Asse Ter Heide

Zon.
Zat.

03/11/2019
14/12/2019

Donkmeer
Kerstmis i/d Stad

Berlare
Brugge

Wandelbussen 2019
Dag
Zon.

Datum
17/03/2019

Zat.
Zon.

20/04/2019
21/07/2019

Zat.

26/10/2019

Activiteit
Lentew/ St
Baafstocht
Intern.Wandeltocht
Velpe-Getetocht
Vakantietocht
Elfenwandeling
Herfstwandeling

Plaats
Rotem/Heusden-Z
Stavelot
Bunsbeek
Eksel
Ravels
Borsbeek

Clubkampioenschap.
Met belangstelling kijken we uit wie de laureaten zijn met de meeste wandeltochten.
Gelieve de afgestempelde IVV-kaarten na 31.12.2018 zo snel mogelijk door te sturen naar Jos De
Bisschop, Kezeweide 33, 1730 of in te scannen en zenden aan : jos.debisschop@mankefiel.be
Het heeft geen belang dat de kaart volledig is. Elke stempel voor het clubkampioenschap telt. Elke
stempel op de IVV geeft minstens recht op een extra clubstempel.
Wie in 2019 wil deelnemen vraagt nu best zijn IVV-kaart aan.
Voor iedere wandeling waar jullie naast de clubkaart ook de IVV-kaart laten afstempelen,
bekomen jullie per tocht een extra stempel.
Deelnemen aan het clubkampioenschap is belangrijker dan winnen.
Elke deelnemer is een winnaar.

Beste Manke Fielvrienden,
Met het winteruur kunnen we ons stilaan voorbereiden naar de periode van de feestdagen,
maar anderzijds ook aan een nieuw jaarprogramma voor onze “wandel en recreatieclub
Manke Fiel“. Wie suggesties heeft voor het volgende werkjaar, laat het ons dan graag weten.
Daar de lidkaarten 2019 en de wandelkalenders eerstdaags zullen binnenwaaien, nodigen we jullie graag
uit tot hernieuwing van jullie jaarbijdrage voor 2019.
Lid zijn van w.r.c. Manke Fiel heeft niet alleen als voordeel dat jullie aan de activiteiten van de club
kunnen deelnemen aan een gunstig tarief, maar biedt tevens de gelegenheid om bij andere clubs te
wandelen aan een voordeliger tarief. Naast het clubblad ontvangen jullie ook de Walking magazine. Een
clubstempelkaart voor gratis clubkledij en deelname aan het clubkampioenschap waardoor de stempels
verdubbelen. Een ongevallenverzekering tijdens de activiteiten en gelegenheid tot het aanschaffen van de
Walking aan een verlaagd tarief.
Indien jullie mutualiteit het lidgeld ook nog terugbetaald, is lid blijven van w.r.c. Manke Fiel zeker winoperatie.
Wacht niet langer om uw formulier terug te bezorgen aan ons en uw bijdrage
over te maken op de clubrekening BE84 9300 0130 9059
Nog veel plezier tijdens de activiteiten en alvast een prettige wintertijd.
Jos
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AANSLUITINGSFORMULIER 2019
Naam : .................................................................................. Voornaam : ...........................
Straat : .................................................................................. Nr : .......................................
Gemeente : ........................................................................... Postcode : .............................
Email :.................................................................................. Tel : ......................................
Wenst attest mutualiteit : Ja/ Neen Schrappen wat niet past Lidgeld per persoon :15,- €.
Wenst (her) aansluiting WRC Manke Fiel voor volgende personen :
Naam

Voornaam

Rijksregisternr

Bijdrage Lidnr

………………………….
………………………….
……..……………………
……..……………………

…………..
…………..
…………..
…………..

……………….
……………….
……………….
……………….

€….…
€….…
€….…
€….…

……..
……..
……...
……..

Wenst : ….. ex walking 2019 aan € 8,00 leden.
…… ex walking 2019 aan € 17,- niet- leden.
Betaling bij voorkeur op rekening :BE84 9300 0130 90 59 van wrc Manke Fiel.
Gelieve dit formulier te bezorgen aan Jos De Bisschop ,Kezeweide 33, 1730 Mollem of gegevens
doormailen aan jos@debira.be

Nieuwjaarswandeling te Zemst - Laar.
zondag 6 januari 2019.
Op de eerste clubwandeling van het nieuwe jaar verwachten we zoveel mogelijk
Manke Fielleden om deel te nemen aan de Wintertocht van de gastclub RWK De
Morgenstond Humbeek. Een ideale gelegenheid om de extra caloriën van de
feestdagen "weg te wandelen"
Samenkomst vanaf 9h30 in de parochiezaal , Humbeeksebaan 190 Zemst.
Vertrek : 10h.
Met afstanden van 5, 7, 14 en 20 Km heeft zowel de gelegenheidswandelaar als de
meer ervaren stapper een uitgelezen kans om kennis te maken met het mooie
landelijke Zemst-Laar en omstreken.
Als belangrijkste bezienswaardigheden zijn het monument Halve Steen (volgens
sommige bronnen een Keltische offersteen), het Kasteel van Relegem en het Expoelkasteel met
een mooie dreef het vermelden waard.
Ook het natuurgebied van Eglegemvijver, verblijfplaats van een bonte mengeling
watervogels en de uitgestrekte weilanden van paardenmelkerij Beck worden aangedaan.
De leden van wandelclub De Morgenstond nodigen u dan ook graag uit om op deel
te nemen aan deze wandeling. Zij zullen niets onverlet laten om u een mooie zondag
te bezorgen.

Zondag 3 februari 2019.

Wintertocht te Puurs.
Voor deze MF clubwandeling trekken we over de provincie grens tussen Vlaams
– Brabant en Antwerpen, namelijk naar het Antwerpse, Klein Brabant.
De gastgemeente is de Scheldegemeente Puurs en de gastclub WSV Ibis Puurs
die dit jaar 40 jaar “jong” wordt.
Om dit te vieren richt deze club dan ook “Vlaanderen wandelt“ in op zondag 28
April 2019.
Tijdens de clubwandeling van 7 of 10 km zullen de deelnemers heel wat plaatsen herkennen uit
de TV- reeks “Stille Waters”. De verkenning van het kunststeegje Den Dam, de Scheldedijk en de
natuurgebieden Tekbroek en de Vlietdijk, zal zowel de kunst als de natuurliefhebber bekoren.

Zien jullie het niet meer zitten om mee te wandelen,
mogelijk is een uitstap naar dit Scheldedorp een doel
voor een zondagsuitstap en kan je wellicht andere
MF-vrienden ontmoeten.
Wandelmogelijkheden individueel : 4 – 7 – 10 - 16
en 21 km.
Verzameling : vanaf 9h30 u in GC De Nestel,
Buisstraat 19, Puurs-St Amands.
Start clubwandeling: 7 en 10 km om 10h.

***************************************************************************************************************

Fiscal-Invest bvba
Boekhouding & Fiscaliteit
Weversstraat 5, 1730 Asse
Wim Van de Putte
en Iris Delgouffe

Uit sympathie

Ronny

02/452.40.64
Wim@fiscalinvest.be
Iris@fiscalinvest

Zondag 3 Maart 2019

Neigembostocht.
Al laat de naam van deze tocht vermoeden dat een groot deel van
deze tocht doorheen het Neigembos loopt, is dit niet het geval voor
de afstand 10 km.
Anderzijds is een tocht in de omgeving van Neigem zeker een
aanrader, te meer daar het grenst aan het glooiend Pajottenland.
Hierdoor zal men op deze tocht best rekening houden met een
sterk wisselend reliëf. Dit kan variëren van 20 tot 90 m
hoogteverschil, doch met als resultaat prachtige vergezichten over
de Dendervallei.
Op één der heuvels ontdekken jullie wellicht het vroegere
parochiekerkje van Bevingen, thans O.L.V. kapel van Bevingen.
Een bedevaartsoord.
Dat de omgeving van Neigembos een parel is dat elke
natuurliefhebber zal weten te bekoren, zullen jullie zeker beamen
na de wandeling.
De gastclub WSV De Kadees verheugen zich reeds op jullie
komst.
Verzameling vanaf 9.30 u : Parochiezaal Sint Margriet , Pastorijstraat 1 te Neigem ( Ninove )
Start clubwandeling 10 u. afstanden 6 en 10 km.
Vrij wandelen : afstanden 6-10-16-20 en 24 km. Start tussen 8 en 15 u.
*****************************************************************************************************************

Woensdag 05 December

Wijchmaal-Limburg

12° Woensdagtocht

Zondag 17 Maart 2019

Wandelbus naar Limburg
Tijdens deze wandelreis verkennen we twee Limburgse regio’s, namelijk
de Maasvallei en anderzijds het vroegere mijnbekken.
Vooreerst zijn we te gast in Rotem. Aldaar heeft de Postwandelclub Dilsen er
voor gezorgd dat we de mooiste plekjes van dit Maasdorp, tijdens de wandeltocht
voor onze voeten aangeboden krijgen.
Nadien rijden we naar de vroegere mijnstreek, met als doel Heusden-Zolder.
De regio alwaar vroeger de mensen hun inkomsten verwierven met het “zwarte goud“, maar
ook andere activiteiten heeft ontwikkeld. Niet alleen de medewerkers van Wandelend Paal
zullen jullie graag verwelkomen in dit groene hart van Limburg, maar ook de fauna en flora
van deze streek zullen jullie aangenaam verrassen.
Samen met andere MF-vrienden op stap in deze groene oorden, is een feest op zich.
Gelieve jullie te voorzien van reserveschoenen, zo houden we de bus netjes en de chauffeur tevreden.
.
Reiskosten : € 7,- niet leden : € 15 - inbegrepen : busrit naar startplaatsen + fooi chauffeur + wandeltaksen.
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 bus. Tijdig inschrijven is de boodschap.
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

**************************************************************************************

Ourthe-wandelweekend.
20-22 September 2019
Een weekendje “stappen“ met andere Manke
Fielvrienden, kunnen jullie beleven in de prachtige
Ardennen aan de oevers van de Ourthe.
In het stadje La Roche met zijn middeleeuwse
burcht, konden we de nodige kamers reserveren
voor dit “Ourtheweekend“. Elke bezoeker van dit
leuke plaatsje zal zeker genieten van de
historische, culturele of sportieve troeven die men
er kan ontdekken.
Laat jullie tijdens dit weekend eens verwennen in een oase van groen, geniet van de stroming van
het riviertje of herbron tijdens een wandeltocht doorheen de legendarische Ardense landschappen
en majestueuze bossen.
Het verblijf is in volpension van vrijdagavond tot zondagmiddag. Verplaatsing per eigen wagen of
carpooling.
Daar het aantal kamers beperkt is, schrijf tijdig in.
Deelnameprijs : leden MF € 191,- met annulatieverzekering : € 201,Niet-leden :€ 211- met annulatieverzekering : € 221,Toeslag 1 persoonskamer : € 30,- ( enkel mogelijk mits akkoord hotel ).
Reservatie slechts definitief na betaling voorschot van € 75,- per deelnemer
op rekeningnr. : BE46 6529 3932 4036 van Jos De Bisschop
****************************************************************************************************************
*

Inschrijvingsformulier Ourthewe 20 - 22 September 2019
Naam
1)…………………..

Voornaam
………….

Lidnummer
……………

gsmnr.
………

2)………………….

………….

……………

………

Dit formulier bezorgen aan : Jos De Bisschop , Kezeweide 33, 1730 Mollem tel : 02.452.76.59
of doorsturen aan jos.debisschop@mankefiel.be

Wandelbus naar Oudenaarde
Zondag 11 November waren een tachtigtal MF wandelaars
paraat aan de diverse opstapplaatsen om deel te nemen aan de
Herdenkingstocht te Oudenaarde.
De tocht werd georganiseerd door de wandelclub Hanske De Krijger
in samenwerking met het stadsbestuur en de actie 11.11.11.
Honderd jaar na de wapenstilstand van de Groote Oorlog 14-18,
werd ook tijdens de wandeling aandacht besteed aan tal van
merkwaardige monumenten die de stad Oudenaarde laat
herinneren aan deze periode.
De wandelaars kwamen afgezien van de afstand die men wandelde
regelmatig oog in oog te staan met het oorlogsverleden, hetzij door
de optocht te aanschouwen, of anderzijds door een monument of
een grafsteen die herinnerde aan een slachtoffer, of de vredesboom
en de Ohiobrug over de Schelde te bekijken.
Een ingetogen moment beleefden de wandelaars op het kerkhof waar elke wandelaar een roos op
een willekeurig graf van een oorlogsslachtoffer kon neerleggen.
De kennismaking met de brouwerij Liefmans, waarvoor we eerst een
extra beklimming over de Scheldebrug kregen aangeboden, werd
gecompenseerd door een gratis “proevertje“.
Daar de wandeling grotendeels doorheen het stadscentrum liep, was
het voor de natuurwandelaars eerder een teleurstelling, maar gezien
deze “historische herinneringsdag” kon iedereen dit toch waarderen.

Een “Manke Fiel lid” vaart in 2018 over de wereldzeeën.
De meeste van onze leden kennen stilletjes aan de twee militairen Tanya &
An die lid zijn van onze wandelclub. Tanya zit bij de Marine en maakt deel
uit van de bemanning van het Commando en Logistieke Steunschip
“Godetia A960”. Dit schip werd gebouwd op de voormalige scheepswerf
“Boelwerf te Temse” in 1965 en werd te water gelaten op 23 Mei 1966. Het
is het oudste operationele schip van de Marine.
2018 was een heel druk vaar jaar voor Tanya. Er stonden twee grote
oefeningen op de agenda waardoor ze niet vaak thuis was dit jaar.
- De 1ste was de opdracht ”Maritime Capacity Building” in de Golf van
Guinee (Afrika) van 09 Apr – 18 Mei.
Deze opdracht bestond uit 3 taken:
• De eerste taak was patrouilleren in de West-Afrikaanse wateren in
het kader van de strijd tegen verdovende middelen die vanuit
Zuid-Amerika via de Afrikaanse wateren richting Europa worden
gesmokkeld. Ze moesten ook verdachte scheepvaart in de zone
melden want deze regio wordt nog steeds geconfronteerd met piraterij.
• De tweede taak was een oefening met de Kaapverdische kustwacht. Er gingen militairen en een
team van de plaatselijke kustwacht aan boord. Dit kadert in de internationale strijd tegen de invoer
van verdovende middelen. Kaapverdië bevindt zich immers op een kruispunt van aanvoerroutes
voor drugssmokkel uit Zuid-Amerika. Het land heeft slechts enkele motorbootjes om hun zone in de
gaten te houden. Kaapverdische militairen kregen aan boord ook een aantal tips betreffende het
hanteren van wapens, eerste hulp en boardingtechnieken.
- De derde taak was een humanitaire. Op vraag van de stad Oostende (peterstad van de Godetia)
leverde het schip hulpgoederen aan de stad Banjul (Gambia) dat de zusterstad is van Oostende.
Diverse verenigingen en particulieren schonken veel materiaal om extra mogelijkheden aan de
kinderen uit de armste bevolkingsgroepen te geven.
• Tot slot scheepten er in Tenerife een dertigtal leerlingen van de Navigatieschool van de Marine in
om ervaring op te doen.
Tijdens de opdracht meerde de Godetia aan in Lissabon (Portugal), Mindelo (Kaapverdische Eilanden),
Banjul (Gambia), Tenerife (Canarische eilanden) en Dublin (Ierland).
- De 2de oefening was de NAVO mijnenbestrijding oefening “Standing NAVO Mine Countermeasures
Group 1” van 23 Jul – 14 Dec. Dit is een interventie vloot van mijnenjagers en heeft als belangrijkste
opdracht om in de Oost-, Noorse- en Noordzee zeemijnen die achtergebleven zijn uit de I en II
Wereldoorlog op te sporen en onschadelijk te maken. De mijnen werden opgespoord en tot ontploffing
gebracht. Deze oefening loopt sedert zijn prille ontstaan in 1974 al jaren aan een stuk door. De vloot
wordt iedere 4 à 5 maanden afgelost door andere schepen. De vloot bestaat meestal uit een zevental
schepen. Normaal voorziet België jaarlijks de inzet van één van haar mijnenjagers maar nu leverde zij
het stafschip. De Godetia vervulde twee taken tijdens deze opdracht. Enerzijds voorzag het andere
schepen van de vloot van logistieke steun, vooral in de vorm van brandstof. De Alouette III (helikopter)
aan boord kon verder mensen of materieel snel tussen de schepen vervoeren. Anderzijds is de Godetia
vlaggenschip van de vloot. Het bevel over deze vloot is met fregatkapitein Peter Ramboer in Belgische
handen. Zijn staf stuurt de vloot aan vanop de Godetia.
Nu bestond de vloot uit schepen van Duitsland, Noorwegen, Nederland, Litouwen, Letland en GrootBrittannië. Op het einde voegde er zich nog een Canadese mijnenjager aan toe.
Tijdens de opdracht meerde de Godetia aan in Bodoe (Noorwegen), Trondheim (Noorwegen), Bergen
(Noorwegen), Esbjerg (Denemarken), Rotterdam (Nederland), Zeebrugge (België), Wismar (Duitsland),
Bergen (Noorwegen), Aarhus (Denemarken), Riga (Letland), Karlskrona (Zweden), Szczecin (Polen) en
Kiel (Duitsland).
Tijdens deze 5 maanden durende missie nam de Godetia ook nog deel aan tussentijdse opdrachten:
• “Sandy Coast” was ook een Internationale Mijnenbestrijdingsoefening. Ze had plaats voor de
Belgische kust van 10 tot 28 Sep. De oefening had verschillende doelstellingen zoals de
internationale samenwerking versterken en de inzetbaarheid van de eenheden verhogen. Het
belangrijkste doel is om de operationele gereedheid op peil te houden en waar mogelijk te
verbeteren om snel en adequaat te reageren bij een daadwerkelijke dreiging van een
onderwaterspringtuig. Er werden 40 oefen mijnen gedropt op 18 km van Zeebrugge in een zone

•

•

van veertig op één kilometer. Dan moesten de schepen zo snel mogelijk de oefenmijnen vinden en
de vaarroutes naar de haven van Nieuwpoort mijnenvrij maken.
“Trident Juncture” was de grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog. Er deden 51.000
militairen, 65 schepen, 150 vliegtuigen en 10.000 voertuigen aan mee. Ze ging door rond
Noorwegen van 25 Okt tot 07 Nov. De oefening is ontstaan in 2014 naar aanleiding van de
besluiten tijdens de NAVO-top in Wales. Het doel is het verbeteren van de geoefendheid op
operationeel en logistiek vlak, maar ook het laten zien aan potentiële tegenstanders dat de NAVO
zich kan verdedigen. De oefening dient dus ook als afschrikking.
De oefening voltrok zich volgens een vaststaand scenario dat ruim vooraf werd opgesteld. Eerst
viel de noordelijke strijdmacht (land, lucht, zee) de zuidelijke eenheden aan. Nadien zou de
zuidelijke strijdmacht de overhand nemen en tegenaanvallen plaatsen.
Het marine gedeelte van de oefening had vooral plaats in de Noorse Zee en voor de haast
volledige westkust van Noorwegen. De schepen waren opgedeeld in twee vloten die elkaar gingen
bevechten. Er namen schepen deel uit: België, Canada, Denemarken, Duitsland, Letland,
Litouwen, Groot-Brittannië, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Turkije, Verenigde Staten,
Zweden
Het personeel werd ook getraind op verschillende mogelijke gevaren: brand, manifestaties en
terreur.
- Er werd een grootscheepse brandoefening georganiseerd toen ze in de haven van Zeebrugge
lagen. Het scenario voorzag een brand in de machineruimte met gewonden. Door
ontploffingsgevaar mocht de brand niet overslaan. Het scenario voorzag dat de brand niet
onder controle kon gehouden worden waardoor er versterking moest gevraagd worden aan de
brandweer van de marinebasis en de lokale brandweerkorpsen uit de zones Brugge,
Blankenberge en Knokke alsook een gespecialiseerd scheepsbrandteam. De evacuatie van
gewonden vanop een militair vaartuig, volgestouwd met materiaal en munitie, was een ideale
manier om haar doeltreffendheid in de praktijk te brengen. De oefening was misschien fictief,
maar niettemin een ideale gelegenheid om alle middelen en procedures bij calamiteiten te
testen en te evalueren. De uitdaging blijft de communicatie en bevelvoering, want
burgerbrandweerlui zijn het gewoon om woningbranden te blussen. Met zijn beperkte
toegangsmogelijkheden en structuur blijft een schip echter een kluwen !
- Er werden ook scenario’s voorzien om aanvallen op een schip te voorzien. Amok makers en
manifestanten zouden trachten het schip te overrompelen. De bemanning werd getraind om
het schip te beschermen tegen vijandige acties, vooral door preventieve maatregelen. Die zijn
noodzakelijk gezien de blijvende wereldwijde terreurdreiging. Tijdens de oefeningen is het
belangrijk dat de scenario's en tactieken voortdurend worden aangepast, om te voorkomen dat
antiterreuracties te voorspelbaar worden.

Het beroep van militair bij de Marine is zoals jullie konden lezen niet van de poes. Je komt op vele plaatsen
in de wereld maar het vraagt veel professionalisme en moed om vaak van huis te zijn. Het waren lange
afwezigheden van huis die niet altijd evident en gemakkelijk waren. Niet voor Tanya maar ook niet voor An
en de familie die achterblijft. Velen van onze Manke Fiel leden hielden contact met Tanya via mail en
stuurden haar kaartjes om haar aan te moedigen en een hart onder de riem te steken. Ook aan iedereen die
An steunde op het thuisfront en tijdens de wandelingen. Alvast bedankt aan iedereen. We zijn een grote
“Manke Fiel” familie.
An Devos

Terugblik op zondag 18 November 2018

Herfsttocht te Buggenhout.
Een zonnige herfstdag lokte meer dan 60 wandelaars naar de gemeente Buggenhout om deel
te nemen aan de herfsttocht georganiseerd door de wandelclub de Vossen.
Voor de clubwandeling om 14u waren een 30 tal MF vrienden op post, de anderen hadden
reeds in de voormiddag het parcours verkend.
Na een groepsfoto door "Vossen" reporter ingeblikt, konden we onder leiding van Danny en
Emiel van start gaan.
Ter hoogte van Buggenhout bos werd gesplitst. De 7 km wandelaars keerden via het bos
terug naar de startplaats doch nadat ze er zelf een controlepost hadden bijgemaakt in een
plaatselijke herberg.
De 12 km wandelaars stapten via de "kouters" richting de Boskant of beter het gehucht
Peizegem. In de plaatselijke parochiezaal konden ze even op adem komen bij een lekkere
versnapering. Nadien ging de tocht terug via de Middelstraat naar Buggenhout bos. Intussen
was de zon reeds in slaapmodus en begon het was frisser te worden.
Iets na 17 u werd de aankomst bereikt. De organisatie was reeds volop aan het opruimen,
doch met enige moeite konden we nog een zitplaats bemachtigen om nog even na te praten.

Café “Bij Boontje”
Jean-Pierre en Linda
Kalkoven 73
1730 Asse
02/452.84.29

Afzender:
Jos De Bisschop
Kezeweide 33, 1730 Mollem
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BELGIE(N)-BELGIQUE

Zaterdag
19 januari 2019

Kom samen met andere Manke Fielvrienden
de beste wensen voor 2019 uitwisselen
met een hapje en een drankje

Feestmaaltijd =

Aperitief - Mank:e Fiel
Visfilet - Caviaar d' aubergines - Risotto
Gevutde f azantfilet wilde champignons & knotselder
Dessertenbord van de chef
- Koffie en thee

Afspraak

Gemeentelijke feestzaal - Drinkeling te Brussegem 19u
Bijdrage: € 35 p/p. inschrijven v66r 6 januari 2019.
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