


Bestuur Wandel- en Recreatieclub Manke Fiel  
  

     www.mankefiel.be        info@mankefiel.be 

 

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  

 
 

 

 
  Website Manke Fiel 
Filip Van Winnendael 
Roosberg,  1730 Asse 
 02/464 37 10      0473/72 67 24 
 filip.van.winnendael@mankefiel.be 
 

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

 

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

 
Rekeningnr.- wrc Manke Fiel :   

Iban BE84 9300 0130 9059 
                                 Bic: HBKABE22 

 

 
 

Artikel 
 Stempels Prijs  

Artikel 
 Stempels Prijs  

Pet   20    €   10      Trainingsvest   70    €  35      
T-shirt   20    €  10     Bodywarmer   100    €  50     
Topje   20    €  10     Polarvest   90    €  45       
Regenscherm   25    €  12,5        Regenjas  100    €  50     
Rugzak   50    €  25 Veiligheidsvest   10    €   5     
Polo wit   60    €  30   Wandelboekje     €   1  
Sweater   60    €  30   

 

http://www.mankefiel.be/
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Woordje van de voorzitter. 
 
 
 
 
 
Beste Manke Fielvrienden, 
 
, 
Wanneer de lente is in het land, maken tal van Manke Fiel-
medewerkers zich klaar om honderden wandelliefhebbers te 
ontvangen tijdens de Manke Fieltochten. 
De parcoursmeesters hebben hun beste beentje voorgezet om ongeacht 
de afstand aan elke deelnemer een passende omloop aan te bieden. De 
deelnemers wacht een mooie wandeltocht  doorheen het jonge 
lentegroen, met lichtgolvend landschap, en tal van vergezichten. 
Nodig alvast je familie en andere wandelvrienden uit om samen een 
fijne wandeldag te beleven. 
Anderzijds wil  ik alle MF leden bedanken die regelmatig aan 
wandeltochten deelnemen  van andere wandelclubs. Hun deelname en 
ook het verspreiden van de flyer voor de Manke fieltochten, is de beste 
reclame voor onze organisaties. Ook de mond aan mond reclame werkt 
nog steeds het best en wellicht houdt men er wandelvrienden aan over. 
Voor sommige leden is wandelen om gezondheidsredenen  mogelijk al 
wat moeilijker geworden, maar waarom eens niet een uitstap plannen 
naar een wandeltocht. Jullie genieten niet alleen van een gezellige 
sfeer, dranken en versnaperingen aan democratische prijzen, maar 
leren ook een andere omgeving waarderen. 
Graag nodig ik jullie dan ook uit om zo talrijk mogelijk aan de 
clubinitiatieven deel te nemen, waarvan jullie meer vernemen verder 
in deze info. Samen met andere vrienden op stap, verhoogt het 
wandelgenot. 
Mag ik iedereen verder een zonnige lente toewensen ? 
 
 
 
Jos De Bisschop 
Voorzitter 
 



Activiteitenkalender 2019 

Dag Datum Activiteit Plaats 

Zon.  14/04/2019 Manke Fieltochten Asse ‘t Jass 
Zon. 05/05/2019 Lewe tocht Huizingen 

Zon. 02/06/2019 Dauwwandeling Baardegem 

Zon. 14/07/2019 Hopduveltochten Mollem 
Zon. 01/09/2019 Rupelstreek Schelle 

Zat. 07/09/2019 Busuitstap  Haven Antwerpen 

Zon. 15/09/2019 Fietstocht Walfergem 

Weekend 20 – 22/09/2019 MF weekend Ourthe – La Roche 

Zat. 12/10/2019 Baamistochten Asse Ter Heide 
Zon. 03/11/2019 Donkmeer Berlare 

Zat. 14/12/2019 Kerstmis i/d Stad Brugge 

   

 Wandelbussen 2019  

Dag Datum Activiteit Plaats 

Zat. 20/04/2019 Intern.Wandeltocht Stavelot 

Zon. 21/07/2019 Velpe-Getetocht 

Vakantietocht 

Bunsbeek 

Eksel 

Zat. 26/10/2019 Elfenwandeling 

Herfstwandeling 

Ravels 

Borsbeek 

Vrijdagavondwandelingen in de streek van Asse: 

5 - 12 – 19 – 26 juli 2 -9 – 16 – 23 augustus . 

30 augustus wandeling + gezellig tafelen,  

info@mankefiel.be   FB : Wandel & Recreatieclub Manke Fiel vzw   

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

Fiscal-Invest bvba  
Boekhouding & 
Fiscaliteit  
Weversstraat 5, 1730 Asse  
Wim Van de Putte en Iris Delgouffe  
02/452.40.64  
Wim@fiscalinvest.be  
Iris@fiscalinvest.be 

mailto:info@mankefiel.be


Zondag 14 april 2019. 

 

Manke Fieltochten. 

Wandelen, genieten, ontstressen, praten met andere wandelaars, genieten van een lekker 
streekbiertje of proeven van een lekkere boterham met platte kaas in het “Land van Asse” , is 
mogelijk zondag 14 april 2019. Vrije start tussen 7 en 15 u . Afstanden van de wandeltochten : 3-  5 
– 7 -10 -14 – 21 en 30 km. De afstanden 3 en 5 km zijn mogelijk met rolwagens. 

Naargelang de gekozen omloop wandelen de deelnemers richting Waarbeek, Kartelobos, , 
Krokegem, de Putberg, Asbeek, Kravaalbos, Terlinden, De Boekfos en het Waalborrepark. Al deze 
plaatsen in een jong fris lentegroen. 

Startplaats : Jeugdcentrum ’t Jass, Asphaltcosite 20 ,( N 9 bis ) 1730 Asse. ( omgeving Asse 
station. ) 

Deelnameprijs : € 1,50 . korting federatieleden € 0,40. 

 

Meer info : www.mankefiel.be of 02.452.76.59 

***************************************************************** 
 
Voor de wandelende MF-leden  

Beste Manke Fielvrienden,  
Tal van medewerkers zijn reeds geruime tijd actief om de strooibriefjes te verspreiden op andere 
tochten.  
Anderen nemen voorbereidingen voor de organisatie op zich en op zondag14 april a.s. zullen een 
zestigtal medewerkers klaar staan om een paar duizend wandelaars een zo aangenaam mogelijke 
wandeling aan te bieden. Hopelijk is de weermaker in een goeie bui en bezorgt hij ons een 
schitterende lentedag. Mag ik jullie allen die geen taak op zich genomen hebben, oproepen om op 
14 april te komen wandelen samen met de andere wandelvrienden. Hoe meer wandelaars hoe 
meer vreugd.  
Als beloning voor jullie deelname biedt het clubbestuur alle MF leden een boterham met platte kaas 
+ kriek aan op vertoon van hun lidkaart, startkaart en onderstaande bon. Tot zondag 14 april.  
 
 
Bon voor gratis boterham met platte kaas + kriek  
Aangeboden aan MF-leden die deelgenomen hebben aan de MF.tochten.  
 
Naam: 1: …………………………………………………………………… Lidnummer: …………………….  
 
             2: ………………………………………………………………….. Lidnummer: ……………………… 

 

http://www.mankefiel.be/


Zaterdag 20 april 2019. 
 

Wandelbus uitstap naar Stavelot. 
 

Deze historische stad met 13 eeuwen geschiedenis en gelegen aan het 
riviertje de Amblève, biedt de wandelaars niet alleen een prachtige 
omgeving, maar ook tal van bezienswaardigheden zoals de abdij van 
Stavelot, met haar musea, en de herinnering aan het Ardennenoffensief in 
1944. 
Kom mee deze stad ontdekken tijdens de internationale wandeltocht. Deze 

wandeltocht wordt ingericht door de Stavelot Marche Club. 
 De wandelaars hebben keuze tussen volgende afstanden : 4 – 7 
12 en 21 en 30 km. 
 De tocht biedt de deelnemers prachtige panorama’s  over de stad, 
de watervallen van Coo, het circuit van Francorchamps en de 
Ardeense wouden. 
Deelnameprijs : leden MF € 7,- niet leden : € 15,- 
Opstapplaatsen: Nijverseel Delhaize : 7.30 u – Krokegem kerk  : 
7.40 u- Mollem kerk 7.50 u – 
Asse Gemeentehuis : 8.00 u-Walfergem kerk : 8.05 u – 
Kobbegem ( Brusselsestw ) 8.10 u –  
Zellik Vliegwezenlaan : 8.20u. 
 
Inschrijvingen : Hubert Lenaerts, kouter 20, 1730 Mollem tel 02.452.99.31 of hubert.lenaerts@mankefiel.be 
Inschrijvingen slechts definitief na betaling op rekening W.R.C. Manke Fiel BE 84 9300 0130 
9059. 
Aantal deelnemers beperkt  tot 1 car. Schrijf tijdig in ! 
 
***************************************************************************** 
 
Inschrijvingsformulier: Wandelbus naar Stavelot  zaterdag 20 april 2019 
 
Naam :……………………………………………………….. Voornaam :…………………………… 
 
Straat :………………………………………………………… Nr :………… 
 
Postcode :………Gemeente :………………….……………. Gsmnr:.…………. Email :………… 
 
Opstapplaats :………………………. 
Wenst deel te nemen met …….. personen 
 
Naam Voornaam                                                        Lidnr.          Bedrag 
 
1. ……………………………………… ……………………… ……… …           …….………..    ……………………. 
 
2. ……………………………………… ……………………… ……… …          …….…………     ….……….. 
 
3. ……………………………………………………………………………           ………………      …………….. 

mailto:hubert.lenaerts@mankefiel.be


Lewe tocht Huizingen 5/5/2019 
          Zondag  5 mei 2019 

Onze clubwandeling start in Huizingen in de omgeving van het Provinciaal Domein. Een enige gelegenheid 
voor de leden om dit domein te verkennen zonder de toegangsprijs te betalen. Inschrjvingskaart wandeltocht 
is wel verplicht. Alleen een bezoek aan het Provinciaal Domein is zeker de verplaatsing waard. De parking is 
slechts een 400 m van de startzaal verwijderd en biedt plaats aan 800 wagens. 

Het park heeft een oppervlakte van 91 ha en is grotendeels bebost. De percelen met bloeiende 
lentebloemen zullen de deelnemers zeker aangenaam verrassen. Verder is er nog een blindentuin, een 
roeivijver, een zwembad, een klein dierenpark, een hertenweide en verschillende speeltuigen. 

Een ideale omgeving voor een familiale uitstap met kinderen en kleinkinderen. 

Ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling ’58 in Brussel ontwierp landschapsarchitect Paul Dewit een 
rotstuin in het domein van Huizingen. Kenmerkend voor het ontwerp was de wilde natuur met waterpartijen 
en een unieke alpiene plantencollectie. Na meer dan  50 jaar was het nodig de tuin te restaureren. Deze 
werken zijn succesvol afgerond zodat de unieke rotstuin van 5 ha weer schittert als weleer. Sinds 2017 is het 
Provinciedomein een attractie rijker ,namelijk het Brabants trekpaard. 

Om de toekomst van het Brabants trekpaard veilig te stellen worden er in het domein drie trekpaarden           
( Christa, Jérome, Jarca en veulen ) ingezet in de publiekswerking . De paarden zullen kunnen bewonderd 
worden bij het ophalen van vuilnis, bij het water bedelen aan de planten of bij het slepen van bomen, het 
werken op het veld of op de weide. 

Tussen het Provindiedomein en het Hallerbos heeft de wandelclub St Pieters Leeuw de afstanden 
uitgetekend van de Lewetocht. Dit alles doorheen een lappendeken van weilanden, akkers en bosjes met 
links en rechts kabbelende beekjes. Door de vele hellingen krijgt deze streek ook wel eens de naam 
Brabantse Ardennen. 

De 5 km wandelaars blijven in het Provinciedomein en genieten van al het moois dat dit park te bieden heeft. 
De lus is geschikt voor rolwagens. 

Vanaf 11 km wandel je naar de rustpost van Dworp langs holle wegen, glooiende en kronkelende paadjes, 
doorheen het Begijnenbos, de Solheide en langs de Molenbeek. 

Na de rustpauze keren de wandelaars terug naar de startzaal via het Provinciedomein, doorheen het 
Krabbos en langsheen de Kapittelbeek. 

Wie aan 11 km niet genoeg heeft, kan vanuit de rustpost nog een lus toevoegen van 9 km richting “ 
Zevenbronnen” in Sint Genesius Rode. Deze lus kan ook ingekort worden tot 6,5 km. Anderzijds is er ook 
nog een lus van 10 km naar het Hallerbos. Via het Hendrik Consciencepad bereikt men het hart van het 
Hallerbos met zijn tapijten van geurende wilde hyacinten. 

De combinatie van de 2 lussen biedt de wandelaar de mogelijkheid zijn wandeling uit te breiden tot 30 km. 

De deelname aan deze Lewetocht is een “must” voor elke natuurliefhebber. 

Manke Fielvrienden allen op de afspraak. 

Startplaats : Zaal Centrum, Menisberg 7,  Huizingen. 

Afspraak : 10 u voor groepswandeling 5 en 10 km. 

 
 
 



DAUWWANDELING te Baardegem. 

 
 

ZONDAG 2 JUNI 2019  

 
Wip eens vroeg uit de veren en kom naar het 
landelijke Baardegem voor een dauwtrip.  
We starten aan het  voormalige station van de 
vroegere  spoorlijn Aalst-Antwerpen-Zuid . 
 
 
 Het  oorspronkelijke stationsgebouw wordt 
thans  enerzijds als woonhuis, en anderzijds  
als brasserie gebruikt. In het publieksgedeelte 
bemerkt men nog de originele loketten en de 

wachtzaal.  
De wandeltocht  laat ons kennis maken  met  tal van kapelletjes, als de Sint-Jozefkapel aan de 
Bieseweide, en de H. Ritakapel in de Margrietstraat.  
In het Houwelgat kunnen de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand aanschouwen en mogelijk 
wacht ons één van de andere kapelletjes een aangename verrassing. 
Verder kunnen de deelnemers ook genieten van de fauna en de flora dat deze Faluintjesgemeente 
te bieden heeft. 
Een uitgelezen gelegenheid om te ervaren dat de ochtendstond, " goud " in de mond heeft. 
 Na deze dauwtrip wacht de deelnemers een "fijnproeversontbijt ". 
 
Start  dauwwandeling : 6.30 u parking  't Stationnetje, Spoorstraat 1 , Baardegem 
Graag deelname bevestigen aan Hubert Lenaerts : tel 02.452.99.31 of hubert.lenaerts@mankefiel.be 
voor 26 mei ek.  door betaling van € 9,- per deelnemer op rekening BE. 84 9300  0130 9059.van 
W.R.C. Manke Fiel. 
 
 
 
 
 
 
 
Inschrijvingsformulier Dauwwandeling 2 juni 2019.  
Naam :.................................................................................. 
Voornaam:.............................................  
Straat : .................................. ......... Nr: ......... 
Postcode:............ gemeente:..................................................... 
Tel:.................................. E-mail: .......................................... . 
Wenst deel te nemen met ..... personen en stort € ..... 
      



 

Terugblik op 

Kerstmis in Arras (Atrecht) 

 

Zaterdag 15 December 2018 was onze jaarlijkse Kerstmarktuitstap en dit keer was 
de prachtige stad Arras aan de beurt. Deze is  van oorsprong een Vlaamse stad en 
werd  Atrecht genoemd.  Arras is gelegen in het noorden van Frankrijk in de regio 
Nord-pas-de-Calais. 

Rond 10 uur vertrokken we uit Asse met een honderdtal deelnemers en kwamen 
tegen de middag  aan in St. Laurent -Blangy  waar we in het restaurant  Les Jardins 
de St. Laurent  een heel lekkere en copieuze maaltijd kregen aangeboden. 

Daarna vertrokken we naar Arras waar we eerst met de autobus een rondleiding in 
de stad hadden.   Nadien gingen we, met een gids, langsheen de prachtige 
gebouwen in de binnenstad.  De meeste van deze gebouwen worden trouwens niet 
voor niets de parel van de Vlaamse architectuur genoemd.  De twee mooiste 
pleinen van Arras zijn de Grand Place en de Place des Héros. Op de Place des 
Héros is het prachtige stadhuis in Art Deco stijl met het belfort.   

Na het culturele gedeelte kwam de enorme Kerstmarkt aan de beurt , het was er een 
drukte van jewelste met heel veel gezellige kraampjes.  

Om de kerstsfeer compleet te maken kregen we er ook nog wat sneeuw bovenop. 

Het was een heel fijne dag waar iedereen  mooie herinneringen zal aan overhouden.  

 

Nicole D. 

  

                            



Zemst-Laar 6 januari 2019 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

We waren talrijk op deze eerste MF wandeling van het nieuwe jaar. 
We verzamelden in de parochiezaal van Laar om onze beste 
wensen met alle MF leden te delen en van daaruit zijn we in 2 
groepen vertrokken. De wandeling was voornamelijk op Hombeeks 
grondgebied. De kleine  rustige wegen met mooie vergezichten 
leidden ons langs veel velden en landelijke huizen. Het grootste 
gedeelte van de wandeling was op verharde wegen, afgewisseld 
met hier en daar enkele stroken kasseien. Ik vind dit leuk wandelen 
op een druilerige dag. Daar ik de wandeling van 11 km heb gedaan, 
was het eerste deel het langste (7,5km) . Het was geen zware 
wandeling.  Bijna terug in Laar, passeerden we  een mooi 
gerestaureerd  kasteeltje.  Rond 13u waren de meesten binnen. 
Nog even iets drinken en onze zondagswandeling zat erop. Na de 
drukte van de laatste dagen verheug ik mij op een rustige namiddag                                                                                                  

Hilda. 

   
 



Terugblik wandeling te Puurs zondag 3 februari 2019. 
 

Het Scheldedorp St Amands, voor menig wandelaar en fietser een pleisterplaats was die zondag de 
startplaats van de clubwandeling. De Weg naar St Amands verliep kronkelend, wellicht te wijten 
aan zijn ligging aan een bocht van de Schelde. 

Vanaf 9.30 u verzamelden enkele MFvrienden in de zaal, andere Manke Fielers schreven zich in en 
gingen onmiddellijk van start. Wellicht hadden zij nog andere verplichtingen die zondag.  

Om 10 u werd er gestart voor de 7 en 10 km met 14 deelnemers. Aan de rand van de dorpskom 
splitsten onze wegen.  In de stralende winterzon was het genieten van de prachtige natuur die het 
Scheldeland te bieden heeft. Te Oppuurs konden we in de controlepost even op adem komen.  Via 
een fietspad langsheen een oude spoorlijn bereikten we terug het centrum van St Amands waar 
Emiel Verhaeren de wandelaars gadesloeg. Hier werd de laatste km aangevat en bereikten we 
tevreden de eindmeet in het GC  De Nestel. 

Aantal Manke Fielvrienden te Puurs : 31. Proficiat aan allen die deze trip naar  Puurs ondernamen 
en hun club vertegenwoordigden bij de gastclub WSV Ibis Puurs. 

 

 

 
 



Rubriek : Mensen van bij ons. 
 

Wie was Victor Van Frachem ? 
 
Componist, dirigent, organist, kunstzanger bariton, 
voordrachtkunstenaar, pedagoog, commentator, biograaf, 
organisator. 

Geboren te St Ulriks Kapelle op 8 Mei 1924. Zoon van 
toonkunstenaar Alfons Van Frachem ( + 19.3.1970) en an dichteres 
Angèle de Bremaeker ( +17.2.1982 ) . De ouders verhuisden van 
Sint Ulriks Kapelle  naar Mollem toen hij 1 jaar oud was. Hij huwde 
met dichteres Laurette Bosteels. Van nature uit was hij een humorist 
en een optimist. 

Hij volgde zijn vader op als organist in de St Stephanuskerk te 
Mollem na diens overlijden in maart 1940 en bleef organist tot 1 
augustus 1963. ( huwelijksdatum ) en vestigde zich te  Affligem. 

Ik zal mij heel erg moeten beperken om deze kunstenaar in beeld te kunnen brengen in één enkel 
artikel van dit clubblad. 

Hij deed zijn eerste muzikale kennis op van zijn ouders. Zijn ouders waren ook bevriend met 
Grootmeester in de muziek August De Boeck van Merchtem. Nog een troef temeer, daar hij er ook 
regelmatig met de Grootmeester in contact kwam. Muziek ontmoet elkaar. 

Hij studeerde aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel. Werd laureaat van het 
Muziekconservatorium, waar hij ook tal van prijzen verwierf. Ook in Parijs volgde hij speciale 
cursussen. Hij was componist van kunst- en volksliederen voor vocale als instrumentale groepen. 
Eveneens componeerde hij werken voor orkest, harmonieorkest, orgel, piano ,fluit, beiaard. Op de 
gedichten van Bert Peleman componeerde hij vier hop- en bierliederen, die voorkwamen in het 
openluchtspel “ De Hopnar en de Duvel “  , dat in 1956 in Asse werd opgevoerd. 

De feestmars voor harmonieorkest : “Brabantia Breugelina “ een lofzang aan zijn geliefde Brabant , 
het werd een van de belangrijkste marsen van die tijd , alsook de feestelijke mars “ Brabantia 
Nostra “ waren van zijn hand. 

Anderzijds was hij uitvoerder-dirigent van tal van muziekverenigingen. 

Als pedagoog zorgde hij voor de muzikale opvoeding van de jeugd, met in het bijzonder voor de 
parochie Mollem en ook in het toenmalige klooster. Hij stichtte het Ceciliakoor van het Immaculata-
instituut van Mollem en trad hiermee op in de B.R.T en Radio Luxemburg. Hij maakte met dit koor 
ook fonoplaten va de firma Olympia. Met het door hem opgerichte knapenkoor van de 
Gemeenteschool Mollem trad hij op bij de N.I.R. 

Hij was stichter van verschillende zangkoren en ensembles onder meer : 

-Het vocaal kwartet August De Boeck. 

-Het Mannen en Kapenkoor en het koperensemble  van het V.T.I. te Aalst. 



Hij dirigeerde het St Michielskoor van Hekelgem, gaf talrijke recitals bij de N.I.R. en I.N.R. en B.R.T. 
Ook was hij solist in de L. Gullerconcerten te Brussel en deeltijds leraar aan het middelbaar 
onderwijs te Asse. 

In de muziekwereld beklede hij tal van hoge functies zowel te Brussel, Aalst en Affligem en tal van 
andere plaatsen. De talrijke onderscheidingen die de herkenning bevestigden van zijn kunstvolle en 
waardevolle werken zijn niet te schatten. 

Zijn werken werd herkend zowel in België, Nederland , Engeland tt in Amerika. 

Door de Rad van Bestuur van de Unie van Belgische Componisten werd hem de 
hooggewaardeerde trofee “ Fuga 1987 “ unaniem toegewezen. 

In 1962 ontving hij van de Minister van Nationale Opvoeding en Cultuur de Regeringsmedaille “ Pro 
Musica “. 

In 1985 werd hij vereerd met het “ Burgerlijk Ereteken eerste klas “ uitgereikt door de minister van 
Onderwijs als beloning voor de diensten bewezen aan het land. 

Werken van hem zijn verschenen :  

bij de uitgave Metropolis ( Antwerpen ) 

bij de Harmonia uitgave ( Hilversum ) 

Tientallen werken zijn verschenen in eigen beheer. 

Zijn moeder : Angèle De Bremaeker – zijn echtgenote : Laurette Bosteels en hijzelf, Victor van 
Frachem, waren een drietal begenadigde kunstenaars. 

In het tijdschrift “ Vlaanderen “ verscheen volgende tekst :  

“ Zijn vocale werken zijn gekenmerkt door een getrouwheid aan de tekst, terwijl hij in zijn werken 
over frisse inspiratie en orkestrale virtuositeit beschikt. Hij spreekt muzikale taal die oprecht is. Zijn 
composities worden beschouwd als die van een meester die heel wat te vertellen heeft. 

Victor overleed op 18 november 1999. Hij was tevens ere -burger van de gemeente Affligem, waar 
hij ook voorzitter was van de Cultuurraad. 

Victor , de vele dorpsgenoten van Mollem danken U voor het ons brengen en het ons aanleren van 
de nobele muziek..Ik eindig met het gezegde “ waar mensen zingen is er vreugde” . 

Nogmaals met veel respect voor uw grote inzet voor de muziek ,blijft gij in onze gedachten als een “ 
Groot  Kunstenaar “, die Mollem lief had. 

Frans Van en Broeck. 

  

 

 



STERWANDELINGEN   Gratis gaan wandelen 2019  
 
 
Een stertocht is een wandeltocht waaraan de leden van de wandelclub gratis kunnen deelnemen.  
Het inschrijvingsgeld wordt door W.R.C. Manke Fiel betaald voor zijn leden, mits voorlegging van 
de lidkaart en het ingevulde formulier aan de inschrijvingstafel van de organiserende club. 
 
Deze formule geeft ook de leden die niet deelnemen aan de wandel-busreizen de gelegenheid om 
bij bepaalde tochten gratis te wandelen.  
Anderzijds hopen we op deze manier onze club beter te laten uitkomen op de tochten. 
 
Donderdag 30 Mei 2019 Oost -Vlaanderen Wandelt  
Wandelclub WSV Egmont Zottegem 3163 
Startlocatie : Feestzaal Bevegemse Vijvers, Bevegemsevijvers nr 1, 9620 Zottegem  
Afstanden:6-12-18-24-32-42-50 km  
Starten tussen 06u00 en 15u00  
 
Zondag 9 Juni 2019 Boerentocht  
Wandelclub Tornado vzw 4027  
Startlocatie Zaal Onder Den Toren Markt 3150 Haacht  
Afstanden: 5-8-12-15-20-25-32-42 km  
Starten tussen 07u00 en 15u00 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sterwandeling  Donderdag 30 Mei 2019 Oost -Vlaanderen Wandelt  
Wandelclub WSV Egmont Zottegem 3163 
Startlocatie Feestzaal Bevegemse Vijvers Bevegemsevijvers nr 1 9620 Zottegem 
 
Naam………………….   Voornaam…………….    Lidnr.: …… 
Naam………………….   Voornaam…………….    Lidnr : …… 
Straat ……………………nr… Post……. Plaats……………………………… 
 
wenst deel te nemen aan de wandeltocht. Het inschrijvingsgeld wordt betaald  
door de club WRC Manke Fiel 4046. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sterwandeling Zondag 9 Juni 2019 Boerentocht  
Wandelclub Tornado vzw 4027  
Startlocatie Zaal Onder Den Toren Markt 3150 Haacht  
 
Naam…………………….Voornaam…………….Lid nr …….. 
Naam…………………….Voornaam…………….Lid nr …….. 
 
Straat …………………….nr:… Post………Plaats……………………….…..  
wenst deel te nemen aan de wandeltocht. Het inschrijvingsgeld wordt betaald door de club WRC 
Manke Fiel 4046. 



Terugblik Neigembostocht  
                          zondag 3 maart 2019. 

 

Na een zonnig februari-einde, waren de weergoden deze 
carnavalszondag wellicht niet al te best gezind. 

Het grauwe weer kon de dappere stappers er toch 
niet  van weerhouden om naar Neigem te rijden. 

Een parkeerplaats vinden in dorpje was reeds een 
hele opgave , zodat sommige Manke Fielvrienden 
zelfs de groepsstart om 10 u hebben gemist.  

De meeste deelnemers kozen voor de 10 km 
,doch wie vlugger wou thuis zijn, nam de 6 km 
omloop. 

Bij het verlaten was er  onmiddellijk een splitsing, de 6 km wandelaars 
konden een beklimming aanvatten naar de Kapel van Bevingen en het 
Neigembos . Eens het hoogste punt bereikt kon men genieten van prachtige 
vergezichten over het Pajottenland en de Dendervallei. Via de Neerstraat en 
de Woestijn en andere landelijke wegen bereikten de wandelaars terug 
Neigem. 

De 10 km wandelaars wandelden langsheen een rustige weg naar het 
landelijke Lieferinge. 

Doorheen de velden kwamen ze uiteindelijk in Denderwindeke . Aldaar 
konden in de rustpost even op adem komen. Nadien keerden ze langsheen 
kleine baantjes terug naar Neigem. 

Aantal Manke Fiel-deelnemers : 25   

 

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