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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 

 

 

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

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

 Vandevelde Hugo 
 Hazelaarstraat 18 bus 004,  
 1702 Groot Bijgaarden 
02/463 08 89  
 hugo.vandevelde@mankefiel.be  
 

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

 

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

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   
Softshellvest-groen  70    € 35    

 
Wie graag nieuwe kledij wenst, kan na afspraak terecht bij Nadine (Kezeweide,33,Mollem)  
Graag even checken dat de gewenste kledij voorradig is. 
Anderzijds zijn er 2 nieuwe kledingstukken toegevoegd aan het programma. 
De softshellvest  en de polarvest. Beide artikelen zijn in een groene kleur.. 
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Woordje van de voorzitter. 
 
 
 
 
 
Beste Manke Fielvrienden, 
 

 
Niettegenstaande we een gans programma klaar hadden voor de lente 
van dit jaar, was er geen rekening meegehouden dat de pandemie ons 
leven zou bepalen. 
 
Thans kunnen we terug hopen dat het allemaal wat normaal wordt, 
doch in sommige sectoren zitten  ze nog met de handen in het haar. 
 
Ook in de wandelsport is het nog niet duidelijk wanneer er terug 
tochten kunnen ingericht worden en met welke voorwaarden.  
Sinds einde mei mochten de sportclubs trainingen inrichten, en zijn we 
ook voorzichtig van start gegaan. 
 
Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus, zetten we onze 
trainingswandelingen verder, op vrijdagavond. 
Het programma vinden jullie verder in het infoblad. 
 
Graag nodig ik jullie uit op zondag 12 juli deel te nemen aan de 
zomerzoektocht in vervanging van de Hopduveltochten. Wandel in 
MF- uitrusting, zodat jullie de andere MF leden herkennen. 
 
Verder wachten we nog even af in hoeverre de coronatoestand 
evolueert en hopen jullie snel een uitgebreider programma te kunnen 
aanbieden. 
Hou jullie gezond en veilig ! 
 
 
 
 
 
 
 



De wandeltocht die nooit plaatsvond. 

Zondag 26 april 2020. Een datum die Asse op de kaart zou zetten. Sinds maart 2019 werden de 
eerste contacten gelegd met het gemeentebestuur van Asse. De start verliep wat stroef. 

Doch uiteindelijk aanvaardde het Gemeentebestuur Asse de voorwaarden van Wandelsport 
Vlaanderen en kon de planning van Vlaanderen wandelt 2020 in Asse van start gaan. 

Regelmatig kwam een werkgroep samen met medewerkers van WSVL, diverse diensten van de 
gemeente als Sport, Cultuur en Jeugd. Door de parcoursverantwoordelijken van beide wandelclubs 
De Trekplosters en  Manke Fiel werden de omlopen uitgestippeld. Er werd een overeenkomst 
opgesteld tussen de beide wandelclubs. Er werd een tijdschema opgesteld om verkennende 
wandelingen over het geplande parcours te organiseren. Deze wandeltochten waaraan 
medewerkers van beide clubs deelnamen vond plaats in een vriendschappelijke sfeer en de 
deelnemers genoten van het land van Asse in een wintertooi. Hier en daar werd het parcours soms 
wat aangepast zodat de omlopen klaar waren begin maart 2020.  

De medewerkers voor de startzaal ( de sportloods ) kwamen samen op 24 februari ll. in de 
Bloeyenden Wijngaard en waren enthousiast om de talrijke wandelaars in Asse te verwelkomen. 
Ook het animatieprogramma en het onthaal van de wandelbussen kreeg meer en meer vorm. 

Tot begin maart we meer en meer berichten kregen van het coronavirus dat ook in Vlaanderen 
actief werd. En dan volgde het verdict: “ Vlaanderen wandelt 2020 “  wordt afgelast. 

Al onze plannen en afspraken vielen als een kaartenhuisje in mekaar.  

De quarantaineperiode brak aan en wie weet tot hoelang het nog zal duren ? 

Alvast dankt het bestuur iedereen die zich wou inzetten om Vlaanderen wandelt Asse tot een 
succes te maken.  

Hopelijk gaat het jullie allen goed en is individueel wandelen thans het motto. 

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

Trainingswandelingen 2020. 

Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus is er elke vrijdagavond een MFclubwandeling. 

Door de pandemiemaatregelen kan aan deze wandelingen enkel door MFleden deelgenomen worden. Gelieve 
tijdens de wandeling de nodige afstand te bewaren !Verzamelen telkens aan de plaatselijke parochiekerk, 
uitzondering Zellik ( Den Horinck ) . 

  Datum  Plaats    start. 

  3 juli   Asse    19.00 u. 

  10 juli  Asbeek   19.00 u. 

  17 juli  Asse Terheide  19.00 u. 

  24 juli  Krokegem   19.00 u. 

  31 juli  Walfergem   19.00 u. 

  7 oogst  Bollebeek   19.00 u 

 14 oogst  Kobbegem   19.00 u. 

 21 oogst   Relegem   19.00 u 

 28 oogst   Zellik     19.00 u 



Terugblik Coronawandeling - Asse         
         zondag 24 mei 2020. 

Naar aanleiding van de afbouw van de coronamaatregelen, konden de sportclubs trainingen organiseren 
met maximum 20 personen. Een aantal MF leden werden uitgenodigd om een test –wandeling te 
organiseren, teneinde veiligheid van iedereen te garanderen. 
Een dertigtal MF vrienden waren reeds ruim voor het startuur op de parking in de Pastinaken aanwezig. Ook 
de politie kwam polshoogte nemen. 
Daar we met meer dan twintig waren werden er 2 bubbels gemaakt. 
Freddy en Hugo zorgden ervoor dat alles vlot verliep in de eerste bubbel en konden reeds voor 10 u op pad. 
Stipt om 10 u werd in de  2 ° bubbel het startsein gegeven waar Hubert en Jos voor de organisatie zorgden 

Van het verloop van de wandeling , vernemen jullie meer in het verslag van de reporter van dienst : Willy 
Tielemans.   

Het weer was minder en we hebben het wat rustiger aan 
gedaan en ongeveer 8 km gewandeld vanuit Asse ,via de 
Terlindenvijverstraat naar het lieflijke Terlinden waar het 
vroegere museum van Theofiel Van Vaerenbergh zich bevond 
en thans zijn gedenksteen. Vervolgens richting Vitseroel tot 
de achterzijde van het industriepark van Ternat. Vervolgens 
richting Kruisborrekapel en langsheen kleine wandelpaadjes 

doorheen een natuurgebied en het park Waalborre naar de parking van het zwembad waar onze wagens 
geparkeerd stonden. 
Het was 8 km wandelen, bergop en bergaf , in volle natuur, waar veel fietsers met mtb onderweg waren. 
Hoe langer we in onze streek wonen en rondwandelen, hoe meer men beseft dat we toch in een mooie 
omgeving wonen. 
Een coronatripper. 
************************************************************************************* 

  Wandeling te  Sint Katharina Lombeek                zondag 31 mei     
Zondag 31/05 verzamelden we met 18 wandelaars op 
de parking vóór de Sint Jozef kerk in Sint Katharina 
Lombeek aan de  Bosstraat.  Met vertrek om 
10h00,  wandelden we naar het  “Hertegembos”. Dit 
sluit aan op het “Liedekerkebos” en via een ander deel 
van het “Hertegembos” keerden we terug naar onze 
vertrekplaats, een tocht van 8 km met halfweg een 
kleine pauze. 
Aan de 
reacties 
achteraf te 

horen, vond iedereen het een mooie wandeling. Mooie natuur, 
rustige omgeving, alleen wandelaars, al dan niet vergezeld van 
hun viervoeter,  en joggers  zijn toegelaten over de ganse 
oppervlakte van beide  bossen. Gezien het warme weer, was 
het zalig en ideaal om bijna 2 uur in de schaduw te kunnen 
wandelen.   



Terugblik trainingswandeling te Schepdaal.      
           Zondag  7 juni 2020. 
 

Dat de horeca terug van start zou gaan op 8 juni , was net 
een dag te laat om de  dauwwandeling te organiseren. Doch 
een trainingswandeling kon wel . Omstreeks 9.30 u stonden 
de wandelleiders Helga en Patrick de MF wandelaars reeds 
op te wachten. Algauw was de parking van de Rustberg te 
klein en diende men een parkeerplaats te zoeken in de 
omgeving. 

Daar de norm 20 
deelnemers overschreden werd , werden er 2 bubbels 
gevormd. Zodra al de “aangemelden “ aanwezig waren , gaf 
Patrick met zijn bubbel de “ afstap”.  De 2° bubbel geleid door 
Helga, volgde op enige afstand. Algauw konden onze benen 
kennis maken met het golvend karakter van het Pajottenland. 
Het prachtige Breughels landschap was een streling voor het 
oog. Vanop een der hoogste punten genoten we van de 
vergezichten . Verder daalden we af naar de Sint Gertrudis 
Pede, waar we aan de molen even konden op adem komen 
en genieten van de mooie omgeving. 

Vervolgens wandelden we  terug naar de Rustberg en hadden bij aankomst genoten van een 
zonnige wandeling in een prachtig natuurgebied. 

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

Terugblik op trainingswandeling te Hamme. 
           Zondag 14 juni 2020. 

 

De helige Gudula zal wellicht verschrikt opgekeken hebben, wanneer het rond 9.30 u steeds 
drukker werd op de parking tegenover de kerk. De parking werd zelfs te klein , doch St Gudula had 
een oplossing in de St Guduladreef. Aldaar was  er nog voldoende  gelegenheid om zijn wagen te 
stallen. 

Deze tocht werd geleid door 2 wandelleidsters Lieve en Nicole. Stipt 10 u zette Lieve aan met de    
1 ° bubbel wandelaars. Na een paar minuten gaf Nicole het sein aan de 2 ° bubbel. 

Via de Lindestraat en de Biesboslaan, gingen we op zoek naar de vallei van de Amelvonnebeek. 

We wandelden door een prachtige natuur en bereikten even het Wemmels grondgebied, 
vervolgens ging de tocht langsheen kleine veldwegen . Soms werden we even opgeschrikt door 
een jogger of een mountainbiker. Even kwamen we in Relegem, waar sommigen dachten hun dorst 
te kunnen lessen, doch de wandelleidsters waren onverbiddelijk. Er werd verder gestapt en via de 
vallei van de Grote Landbeek , kwamen we  achter de campus van de Pivo op het grondgebied 
Zellik. Vervolgens gingen we een vogeltje spotten  en bereikten vervolgens via de Veldstraat terug 
de St Gudulakerk. 

Na de tocht mocht elke wandelaar in het kader van Vaderdag een Lotuskoekje mee naar huis 
nemen. 



Wandelen in coronatijd. 

Daar het organiseren van evenementen tot nader order verboden zijn, zullen tal van 
wandelvrienden inventief moeten zijn om een wandeltocht te organiseren. 

De knooppunten die Toerisme Vlaams-Brabant in onze streek heeft uitgezet, bieden de wandelaars 
toch tal van mogelijkheden. De kaart met de knoppunten kan men downloaden of aankopen bij de 
plaatselijke boekhandel. 

Anderzijds kan men ook een aanbod van wandelingen in het Land van Asse terugvinden op 
RouteYou. 

https://www.routeyou.com/nl-be/user/vieuw/470942/wrc-manke-fiel-vzw-4046 

Hou jullie aan de voorschriften van de Veiligheidsraad en blijf gezond en fit door te wandelen. 

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

Roofridderswandeling 
Startpunt: Abdij Affligem, Abdijstraat 5, 1790 Affligem 
Afstand: 6.2 km 
Te volgen knooppunten: 

- - - - - - - -  

Start aan de Abdij van Affligem voor een wandeling door de Koudenbergbeekvallei, een 
gemeentelijk natuurontwikkelingsgebied waar de natuur alle kansen krijgt. Dankzij de gevarieerde 
ondergrond – droog en nat, zandleem en klei - vind je hier heel zeldzame natuur op een historisch 
bijzondere plek. De naam ‘Roofridderswandeling’ verwijst naar de legende van de stichting van de 
Sint-Pieter- en Paulusabdij van Affligem. Het verhaal wil dat monnik Wedericus van de Gentse Sint-
Pietersabdij zes roofridders bekeerde die zich in 1062 in Affligem vestigden. 

Kravaal-Kartelowandeling 
Startpunt: Kerk Onbevlekt Hart van Maria, Kelestraat , 1730 Krokegem 
Afstand: 12.8 km 
Te volgen knooppunten: 

- - - - - - - - - - - - - - 

Je vertrekt aan de kerk van Krokegem voor een landelijke wandeling met fraaie vergezichten over 
het Pajottenland en de kern van Asse. Wandel langs historische hoeves zoals het Hof ter Lange 
Bomen en het Verbrand Hof. Op je route wandel je door 2 bossen. Het Kartelobos charmeert door 
zijn stijgend en dalend wandelpad, in de lente vind je hier een paars tapijt van bloeiende hyacinten. 
Het Kravaalbos ligt op de gemeenten Aalst, Asse en Opwijk en in het voorjaar kleuren hier ook 
debosanemonen en wilde hyacinten het bos wit en paars. 

 

 

Te koop in Asse  : elektrische herenfiets, merk Veloci, aangekocht in mei 2018, aantal kilometer 
op de teller 1.500, in prima staat. Prijs:  995 €. Indien interesse : telefoon 02.453.04.29 



Mensen van bij ons. 
Vandaag  gaan we met Frans Goossens op pad naar Kruisborre. 
 
Laat ons echter eerst even kennis maken met Frans . 
Frans Goossens  ( ° 1933 ) ,  rasecht Assenaar in hart en ziel, en actief op velerlei vlak :  
vroeger in de plaatselijke jeugdbeweging ( KSA ) , later als gemeenteraadslid van 1970 -1976 en 
beroepsmatig als ambtenaar. 
Frans had ook talent als toneelspeler en was naast medeoprichter van Vrij en Blij er ook zeer actief. 
Ook als muzikant vooreerst bij de De  Lustige Sloebers en later bij de kon. Harmonie Sint- Cecilia. 
Frans is niet alleen in Asse maar ook daarbuiten, vooral bekend als auteur van wordingsverhalen van 
verenigingen die hem nauw aan het hart liggen. 
De meeste bekendheid verwierf Frans als auteur van zijn literair werk : “ Gedenk dat gij van As zijt “. 
In dit werk houdt Frans zijn lezers in een volkse taal  en een prettig leesbare stijl een spiegel voor van het 
Asses verleden. 
En nu op stap naar kruisborre ( ’t Kraaijsberreken )  
 ’t Kraaijsberreken. 

Als ge van mirakelen sprak vroeger moest g’in Katterveirent zijn, manneken, aan ’t Kraaijsberreken, dat wist 
iedereen in As’, van klein tot groot ,gelovig  of niet . 
Van als we op de schoolbanken zaten werd ons dat ingeprint, in ’t lank en in ’t breed.  
De legende van de Heilige Kruisen. Van dat oud vrouwken dat daar ieveranst woonde in een krot  van een 
hutteken in de bossen van de Moret, een woeste streek waar geen zinnig mens ne voet riskeerde. Alleen 
enigste geldhonden hadden er een geschikte schuilplaats evonden om hun achterbakse handel en wandel te 
bedrijven. Daar aanochomtrent ’t kapelleken van Baas, aan de Jodenput. 
En dat soekkelesken van een vrouwken, geen nagel meer hebbend om aan haar gat te krabben, verstoten 
en beschimpt van alleman en van alle kanten, en niemeer wetend van wat hout  pijlen te maken, scheel van 
honger en van dorst en bibberend van de kou, trok met haar enigste kostbaar bezit – ne kapmantel, een 
erfstuk van haar grootmoeder zaliger – naar die sjarlatangs. 
Boef in de muil van de wolf vaneigen. 
Als die sjachelaars dat overschotteken mens zagen binnenkomen vreven ze in hun handen dat de gierige 
knoken ervan kraakten. Ze hadden het sebiet in ’t snoitten dat ze met dat mensken de penne bij de steel 
hadden. Ze lagen al sinds lange tijd op de loer om een Heilige Hostie scheef te slaan uit de handen van de 
pastoor en zo het lichaam van Onz’Heer voor de tweede keer te onteren. En ze maakten een akkoord met 
dat vrouwken. Als ze met Possen te kommuune ging en de hostie, in plaats van ze te nuttigen, bij hen 
bracht, beloofden ze haar nen hemel op aarde, een vracht eten en drinken dat zee nooit vanzeleven nog 
honger of dorst zou lijden. En sjieke kleren waarmee ze zou kunnen paraderen, en d’ogen uitsteken van 
d’ander dorpelingen, peins dat nekeer ! 

Ge moet ni vragen dat dat vrouwken e speeldingske was in d’handen van die paljassen. Ze deden ermee 
wat ze wilden. Pertang, ze wist pertang dat wat ze haarvroegen een doodzonde was, een doodzonde van ’t 
zwaarste kaliber, ze wist het maar al te goed, maar honger  en dorst afzzien was ’t ergste wat ne mens kon 
overkomen, oorlogen en miseere kwamen ervan voort. Uw ziel zoudt g’er  voor verkopen, voor nen beet 
eten. Moest gij in de plaats geweest zijn van dat vrouwken, ge zoudt gij zjust ’t zellefste gedaan hebben, 
goegeweten ! Bref,’s anderendaagsmorgens ging ze in de vroegmis te kommuune, en in de plaats van de 
hostie op haar tong te laten smelten, foefelde zij in een donker hoeksken  van de kerk het Heilig brood 
ongezien in haar neusdoek en beende schichteg de kerk uit, rechtaan rechttoe naar haar opdrachtgevers. 

Maar onderwegen werd ze bevangen van een dodelijke schrik. Ze stroenkelde en viel om de twee stappen 
over haar eigen benen. En ’t was of de hostie een gat brandde in de zak van haar voorschoot. ’t Zweet brak 
haar langst alle kanten uit en haren asoem reutelde en stokte  in haar keel. Er was geen doen aan. Geen 
stap geraakte ze nog vooruit.Ze moest malgree die hostie ieveranst zien kwijt te geraken. 

En zie, haar oog viel op een oude vermolmde els die daar langs de baan stond weg te kwijnen. Zonder 
hakkelen stopte het vrouwken de hostie in de rottende stam en maakte schielijk dat ze ribbedebie was. En ’t 
mirakel geschiedde… 



De oude ontzielde woudreus, die daar sinds jaar en dag stond te treuren en te verschrompelen, schoot 
zonder boe  of ba in volle bloei en bloem, ’t was persies nen elfmaander. Zijn takken bogen door van ’t 
groene bladergewicht. De mensen verdstonden er gene sikkepit van. 

En ’t schoonst van al, ook binst de winter troonde hij in volle geur en fleur, en ’t was tussen ’t dichte loof  één 
geschetter en geklawetter van ’t vele vogelgedoe. 

Vaneigen dat ’t volk eropaf kwam om dat bovennatuurlijk schouwspel met eigen ogen mee te maken. Van 
heind’en en van ver over de grenzen kwamen ze toegestroomd, veld over veld, in eindeloze roten. 

’t Kon niet anders, den boer, eigenaar van de omringende landerijen was de peer van d’affaire. Zijn vruchten 
werden vertrappeld en verdisterweerd door al die gapers. 

Maar hij vestond dat zo niet, dien boer. Hij schoot in een vlomse koleire ,pakte zijn bijl en begon dien boom 
in spetteringen vaneen te kappen. En dat het begot  gedaan was en amen en ui met dat gezever, en dat ze 
miljaar van zijn land moesten blijven of er gebeurden malleuren! 

Maar zie, dat ge’t nu gelooft of niet, die spaanders vielen kruisgewijs  over malkander en er kleefde bloed 
aan. 

Onzen boer was ervan gepakt. Van de slag viel hij op zijn knienen en haalde hij er direrkt de pastoor bij. En 
als dan, op de koop toe,dat miserabele vrouwken haar schunnige daad opbiechtte wist men sebiet  te doen 
te hebben met het bloed van de Gekruisgde die hiermee op een mirakuleuze wijze e ontering van het 
Allerheiligste aan de kaak wou stellen. 

Op de plaats waar de els stond werd in dankbare herinnering een kapel opgericht, Kruisborre, verwijzend 
naar de kruisgewijze spaanders en naar de gekerstende bron die ter plaatse ontspringt. 

Straffer nog, dezelfsten avond brak er boven de Moret een duivels onweer los, een andere zondvloed, ’t wa 
alsof ’n hemel  in brand stond boven Katterveirent. Er er viel nen dondersteen boef op ’t huis van de 
sjacheraars die met huis en al verzonken naar de plaats waar ze thuis hoorden, in ’t diepste putteken van 
d’helle. Sedertdien heet die plek de Jodenput.   

En ’t was nog niet alles. Vele jaren later, zo rond de zeventiende eeuw aanochomtrent, was ne zekeren 
Baussens werkzaam in de Jodenput die ontgonnen werd als steengroeve om er de nodige natuursteen uit te 
graven om huizen en straten te bouwen. En dag dat die Baussens aan zijn afmattende taak bezig was, wan 
die zware steen uithouwen was geen kinderoïzzje, hoorde hij een stem die zijn naam riep, persies de naam 
van zijn vrouw. Hij keek naar boven maar zag niemand aan de rand van de put en pertang…, ’t was pertang 
de gewoonte van zijn vrouw wanneer ze hem riep. ’t Zal inbeelding zijn, dacht hij en werkte voort. Maar weer 
hoorde hij dat geroep, en vedroem, klaar en permintelek. En nog geen levende ziel te zien, nog met geen 
vergrootglas. 

Onze man vertrouwde dat spelleken niet langer en klom naar boven. Geen vrouw te zien of te horen. 

Maar hij was nog niet goed uit de put of hij zag deze met veel gedruis en onder een wolk van stof en steen 
vóór zijn voeten instorten, alles onder een dikke laag , bedelvend wat er onder en bij lag. Toen de man van ’t 
danig verschieten wat op zijn plooi kwam , besefte hij mar al te goed dat de Voorzienigheid een fors had 
toegestoken om hem op het nippertje het leven te redden. Uit dankbaarheid liet hij ter plaatse een 
kapelleken bouwen met de beeltenis van Ons Lievrouwken van Lourdes in. Dat kapelleken heet nu de kapel 
van de Onbevlekte Ontvangenis, in de volksmond de kapelle van Baas. 

Allemaal goed en wel, hoor ik u zeggen, maar dat is zo lang geleden gebeurd, en ze kosten ons wijs maken 
wat ze wilden in dien tijd, want wie kon er lezen of schrijven ? A vaneigen, alleen kloosterlingen en de 
hogere geestelijkheid waren taal en schrift machtig. Niemand was bekwaam na te gaan wat zij 
verkondigden. Papier is gewillig! Da’s zjust. Maar eksplikeer mij dan nekeer  hoe het komtdat wij hier bij ons 
in As’ bekanst immer en altijd gevrijwaard zijn gebleven van hevige onweren en overstromingen. Toet, 
iveranst ne keller onder water, of een koei gekreveerd  van de weerlicht, maar voor de rest ? 

Als boven Ternat de lucht zo zwart ziet als zoet, en donderwolken de Moret attakeren, zodat ge’t van de 
schrik in uw broek zoudt doen en ’t één schietgebedeken achter ’t ander aframmelt, en erf en goed 
besprenkelt met wijwater om toch maar het kwade af te wenden,awel, zijt maar gerust dat die danzjereuze 



vlaag van tiennegen aan ’t kraaijsberreken uiteengedreven en teniet gedaan wordt door onschuldige 
schaapwolkskes. 
Is dat vast ook geen mirakel, misschien ? Want garavoe als zo eeen donnervlaag per malleur toch vanover ‘ 
kraaijsberreke ‘ komt. Hou u dan vast aan de tekkeren van de bomen !! 
Waar was ik nu gebleven, hé ? Aja, aan de kapelle van ’t Kraaijsberreken, ginder op ’t schien van Terlinden 
met Katterveirent. Awel, die kapellekon op geen schoner plaats staan. In volle veld en natuur, tussen de 
groene hoplochtingen en de rijpe malse jetbeen, omringd en beschermd en bewaakt door de donkere 
bossen van de Morette en van ’t Maanschijn en van ’t Viseroel en ’t Mazierbos… 
’t Schoonste landschap van de wereld. ’t Soete prieel van Brabant, zong de dichter en hij had begot 
gelijk,groot gelijk, overschot van gelijk. Sussen Tirry wist het zo kleurrijk als poëtisch te verwoorden. 
En ’t volk stroomde toe om de weg-oem te doen, de uitgestippelde beeweg grat lozzendoor dat paradijs op 
aarde en dat percies geleek op een postkaart uit Lourdes of een ander vreemd land. Wat zeg ik ? Schoner 
nog, veel schoner en rustig en kalm en van ons. 
’t Land van de boeren van Katterveirent, en van Terlinden, harde werkers, straffe drinkers ook, maar 
godvruchtig als geen. 
Ze namen ons intussen een stuk van ons openluchtmuseum af, een groot stuk en ze zetten er een bos van 
stenen fabrieken en een betonnen autoweg neer. Vooruitgang en modernisering heten ze dat. Roofbouw en 
diefstal, zeggen wij en een aanslag op ons Erfdeel. 
Langs de weg-oem hing indertijd bekanst aan elke boom een kapelleke en er stonden, nog trouwens, vijf 
gemetselde kapellekes in steen, ’t Kruis van Sjat en de Kruis-Lieven-Heer. De weg-oem begint in de kapelle 
van ’t Kruisberreken zelf. Eerst drie vaderonzen, drie weesgegroeten en drie glorie-zijdevaders en daarna  al 
paternoster lezend, drie keer rond de kapelle; Dan afdalen tot de plaats wazar de mirakuleuze boom stond, 
later afstammelingen ervan. Ne slok uit de bron drinken de er ontsprong en waar een put rond werd 
gebouwd om het water op te vangen. Dat water werd gewijd en de bedevaarder bekruistte zich met dat  
gewijd water en nam er wat van mee om huis en stal mee te besprenkelen of als heilmiddel tegen allerlei 
kwalen. Dat wijwater had bijwijlen wel een raar smaakje want er waren soms vandalen die in ’t geniep en 
achter ’t gat in de put pisten. ’ t Waren allemaal geen zjuuëzekes die naar ’t Kraaijsberreke kwamen. 
U vanaan de bron steil naar beneden laten vallen tot aan de kapel van Zeven Weeën, de kapelle van 
Suskee Mol, dan rechts af naar de Sint Jozefkapel, de kapelle van Nele van Trienes.  Deze twee kapellekes 
werden gebouwd respectievelijk door de families De Mol en Van Nieuwenhuyzen uit dank omdat zij 
gespaard bleven van de cholera die rond 1860 zo wreed onze streek teisterde. Vervolgens schuinlinks tot in 
de Jodenput en dan scherp omhoog langs ’t kruis van Sjat  naar de kapelle van Baas, gebouwd door de 
familie Baussens, waarvan ik u al vertelde. Sjat was de onvergetelijke volkse figuur uit Katterveirent, die 
geboren werd onder de naam Louis Moerenhout  en die samen met zijn smidse bezongen en op doek 
gebracht werd door kunstschilder Karel De Bauw. Sjat overleed in 1957 maar leeft nog steeds in de mond en 
het hart van de Katterveirenaars. Dat kruis, door hem geplant op de wegoem was naar blijkt van eigen 
makelij. 
Van aan de kapel van Baas gaat het schuinrechts , door het bos, langs de kapel van O.L.V. van Neerwaver 
naar de kapelle van Sint- Antonius. 
Daarna langs de grote baan, de Koekoek voorbij … of er binnen, naargelang de goesting en de portemenee, 
nog een stukske Moretberg tot aan de Kruis-Lieven-Heer , waar men het voetwezgsken volgt en wat verder 
rechts afslaat naar ’t Kruisberreken. Uw beeweg zit er op en uw aflaat is verdiend. 
Tussen de twee wereldoorlogen in was het de gewoonte om ’s zondags vóór Septemberkermis vanuit de 
Sint Martinuskerk te Asse in processe naar ’t Kruibereken te trekke, met muziek voorop, de Zjefkes of de 
Gilde, naar gelang. Die processe bracht zoveel volk op de been dat, wanner de voorsten al in de kapelle 
stonden, de laatsten nop op Katterveirentkassei waren. 
Er was ook nog deschoon gewoonte, dat, bij het sterven van iemand uit de direkte omgeving, het kloksken 
van Kruisberre werd geluid, elke dag  en met de begafenis,  en de mensen kwamen ’s avonds aan de 
kapelle te gaar om er te bidden voor de ziel van de afgestorvene. 
Tot kort na de tweede wereldoorlog ging de jaarlijkse schoolreis ‘te voet’ naar ’t Kruisberre. En de kinderen 
waren ook kontent. A ja, ze wisten niet beter. 
Frans Goossens .  
Tekst uit het boek : “ Gedenk dat gij van As’ zijt. “ 
 
  
 



Hopduvelzoektocht. 
Zondag 12 juli 2020. 

 

Daar wegens de coronarestricties geen evenementen kunnen georganiseerd worden, nodigen we 
de leden van Manke Fiel uit om toch naar Mollem af te zakken en er op eigen tempo en met vrije 
start de Grote Molenbeek te wandelen. 

Aan het eerste gedeelte circa 5km is een zoektocht gekoppeld zodat jullie deze omloop eventueel 
met familie of vrienden kunnen afwandelen. Na de zoektocht ( deel 1 ) blijft er voor de liefhebbers 
het 2 ° deel af te leggen. 

Daar de omloop van de  Grote Molenbeek een kleine wijziging heeft ondergaan, raden we de 
deelnemers aan de aanduidingen van de knooppunten te volgen. 

Start wandeling: Knooppunt 202 . Kouter ( ingang herberg Trapkes op  ) 

Te volgen knooppunten : 202-201-408-409-414-415-202 ( deel 1 en zoektocht ) circa 5 km 

Deel 2 : 202 -203 -204- 206- 205-200 - 203 – 202. Circa 6 km. 

De deelnemingsformulieren dienen uiterlijk zondag 12 juli ek om 19 u ingeleverd in de brievenbus 
van Hubert Lenaerts , Kouter 20 , 1730 of via mail aan hubert.lenaerts@mankefiel.be 

Ieder Manke Fiel -lid dat deelneemt ontvangt 10 Manke Fielstempels. 

De winnaars ontvangen hetzij 100 MF- stempels, 75 MF stempels en 50 stempels. 

 

 

Deelnemingsformulier Hopduvelzoektocht 12 juli 2020. 

 

Vragenlijst :  

1) Hoeveel kleine vensters bevat de voorgevel van de pastorij Mollem  ?( Dorp 22 ) 
2) In welk jaar werd de dorpskern van Mollem beschermd als dorpsgezicht ?. 
3) Wat is de betekenis van de naam Mollem ? 
4) Hoeveel watermolens bevonden zich vroeger aan de Grote Molenbeek en benoem de 

molens ? 
5) Geef de betekenis van de naam “ Merktweg “ ? 
6) Verklaar de afkorting “ GOG “ ? 
7) Wat is het bouwjaar van de Trappenhoeve ? 
8) Is welke rivier mondt de Grote Molenbeek uit ? 
9) Noem 3 elementen van een boccage-landschap ? 
10) Wat is de aanvankelijke naam van het Spanjaardshof en tot wanneer ? 

 

      Schiftingsvraag :  

- Hoeveel MF leden zullen deelgenomen hebben bij het afsluiten van de zoektocht ? 

Tip : ledenaantal MF : circa 300  
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