Bestuur Wandel- en Recreatieclub Manke Fiel
info@mankefiel.be

www.mankefiel.be

Rekeningnr. Wrc Manke fiel: Iban BE84 9300 0130 9059 Bic:HBKABE22
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
polspoelhenri@gmail.com

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

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

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

Artikel

Artikel
Stempels Prijs

Pet
T-shirt
Topje
Regenscherm
Rugzak
Polo wit
Sweater
Softshellvest-groen

20
20
20
25
50
60
60
70

€ 10
€ 10
€ 10
€ 12,5
€ 25
€ 30
€ 30
€ 35

Stempels Prijs
Trainingsvest
70
Bodywarmer
100
Polarvest
90
Regenjas
100
Veiligheidsvest 10
Wandelboekje

€
€
€
€
€
€

35
50
45
50
5
1

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..

Woordje van de voorzitter.
Beste Manke Fielvrienden,
Nu de herfst met de storm “ Odette” haar intrede heeft gedaan, zullen we tijdens
onze wandeltochten kunnen genieten van de prachtige herfstkleuren die we in de
natuur kunnen aanschouwen.
Voetje voor voetje worden hier en daar terug wandeltochten georganiseerd.
Sommige met voorinschrijving , bij andere kan men gewoon inschrijven.
Raadpleeg de wandelblog van Wandelsport Vlaanderen.
Het georganiseerd wandelen beleeft thans net als andere sporten een moeilijke
periode. Groepsactiviteiten zijn thans aan zoveel regels gebonden, dat men er het
noorden bij kwijtraakt. Het ondernemen van een organisatie vergt heel wat
kopzorgen.
Voor 2021 hebben we terug onze tochten op de kalender laten zetten, hetzij de
Manke Fiel-, Hopduvel-,en Baamistocht. Op welke wijze deze tochten zullen
doorgaan, zal de toekomst uitwijzen.
De zomerse vrijdagavondwandelingen waren succesvol gestart, doch door de
opstoot van de pandemie en de hete zomerse dagen, smolt het aantal deelnemers
als sneeuw voor de zon.
Hierbij doe ik een oproep om jullie lidmaatschap tijdens de maand november te
vernieuwen, dan kunnen jullie er in 2021 volop op uittrekken.
Het bestuur werkt aan een programma voor 2021.
Hou jullie gezond en geniet van de herfstdagen.
Met sportieve groeten,

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

Wandelprogramma 2020.
Aangezien de maatregelen die dienen gevolgd te worden in het kader van de bestrijding van Covid19, besloot het bestuur op maandag 30 juni ll om met uitzondering van de hierna vermelde
activiteiten alle andere organisaties te annuleren.
Volgende organisaties werden gepland :
-

De zomerwandelingen op vrijdagavond.
De Hopduvelzoektocht.
De september fietstocht .
Het Peerdevisscherswe.
.

Zondag 11/10/2020 Clubwandeling ( Baamistocht) start om 10 uur Asse Terheide.
Zondag 15/11/2020 Clubwandeling Buggenhoutbos start om 10 uur aan de parking.
Zondag 20/12/2020 Clubwandeling Kerstwandeling start om 10 uur in Asse – parking Boekfos.

Lidgeld 2021.
Graag nodigen we jullie uit om het lidgeld voor 2021 tijdig over te schrijven.
Iedereen is er wellicht van op de hoogte dat de lidkaart die jullie ontvingen, eveneens dient
gebruikt te worden in 2021. Doch indien de betaling niet verwerkt is voor 01.01.2021, zal jullie
lidkaart niet gescand worden als lid. Dus betaal bij voorkeur tijdens de maand november om
problemen te voorkomen. Het ontvangen van de uittreksels gebeurt slechts 1 maal per week.
Jullie ontvangen na betaling geen nieuwe lidkaart. Wel het mutualiteitsattest.

AANSLUITINGSFORMULIER 2021
Wandelclub Manke Fiel vzw

Naam :.............................................................. Voornaam :...........................
Straat :...............................................................Nr : .....................bus..................
Gemeente:........................................................................... Postcode:............
Email:.................................................................................. Tel/gsm : ...........................
Wenst attest mutualiteit : Ja/ Neen. Schrappen wat niet past. Lidgeld per persoon :15,- €.
Wenst (her) aansluiting 2021 WRC Manke Fiel voor volgende personen :
Naam
Lidnr

Voornaam

Rijksregisternr

Bijdrage

.......................................... ...................
............

....................

€.............

.......................................... ...................
...........

......................

€............

.......................................... ...................
............

....................

€.............

.......................................... ...................
...........

......................

€............

Wenst : ..... ex walking 2021 aan € 8,00 leden.
Wenst ..... ex walking 2021 aan €17,00 - NIET- leden.
Betaling bij voorkeur op rekening :BE84 9300 0130 90 59 van w.r.c Manke Fiel vzw.

Baamiswandeling te Asse Terheide om 10 u.
Zondag 11 oktober 2020

De Baamistochten die gepland waren, zullen dit jaar wegens de pandemie niet georganiseerd
worden. Om onze leden toch nog een gelegenheid te bieden in clubverband te wandelen , wordt
een clubwandeling ingericht te Asse Terheide met vertrek om 10 u.
De wandeling geleid door Freddy brengt ons over de N9, langsheen trage wegen naar het idyllische
Asbeek. Vervolgens richten de deelnemers hun stappen richting het dorp van de “ papeters”.
Mogelijk kunnen we er ons ook verlekkeren tijdens een korte pauze aan een bord pap of mag het
ook iets anders zijn ?
Het St Antoniusdorp verlaten we via lichte klim met in het gezichtsveld de St Hubertus kerk van
Terheide.
Vertrek : 10 u parking Kapellestraat ter hoogte van de school Leerheide , Oostkouter.
Afstand : circa 8 km
Wandelleider : Freddy De Baetselier tel : 02.452.58.16
Voor MF vrienden die bij voorkeur in kleine bubbels of in de namiddag wandelen , bieden we jullie
hierna een wandelroute aan richting Kravaalbos via knooppunten.
Practisch kunnen de wandelaars hun wagen achterlaten op de parking ter hoogte van de school
Leerheide ( Oostkouter ) en de Kapellestraat afdalen tot knooppunt 24 ( begin Dorpvelstraat )
Van hieruit volgt men volgende knooppunten : 25 – 47 – 99 – 40 – 51 – 50 – 49 – 71 – 70 – 26 - 48 – 24.
Afkortingen zijn mogelijk . Er is die dag ook de Erembaldactiviteit waardoor het zou kunnen druk
zijn in Kravaalbos.

Zondag 15 november 2020.

Wandeling te Buggenhout- Bos om 10 u.
Tijdens deze boswandeling kunnen de deelnemers genieten van een prachtig natuurgebied in
herfsttooi. In Buggenhoutbos was de beuk vroeger de alleenheerser, maar thans dienen de beuken
ook het gezelschap te dulden van de wintereik.
Nadat tijdens de eerste wereldoorlog grote delen werden gerooid, enerzijds als energievoorziening
en anderzijds als landbouwgrond, verminderde de oppervlakte van het bos dat ooit duizend hectare
groot was als “ Bueckenhoudt “, tot 140 hectare.
Om de verdere teloorgang van dit bos een halt toe te roepen, kocht de Belgische staat het bos en
wordt het thans beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. Thans is het beboste gedeelte
honderdnegentig hectare groot en wordt er nog een uitbreiding van 20 hectare gepland.
De wandeling die start aan de parking in de Kasteelstraat, brengt ons zowel naar het oostelijk als
het westelijk deel van het bos. Maak van de gelegenheid gebruik om de meer dan 500 jaar oude
boskapel te bezoeken. Mogelijk komen grazende Gallowayrunderen jullie tijdens de trip begroeten.
Verruim jullie kennis van de bomen en struiken en loop even het arboretum in.
Wandelleider : Hubert Lenaerts Tel : 02.452.99.31
Start wandeling : parking Kasteelstraat Buggenhout –bos om 10 u.
De boskapel te Buggenhout – bos.

De barokke boskapel werd opgericht in 1505 en vergroot in 1664.
In 2002 werd de kapel en omgeving erkend als monument en in 2004 vierde men het 500 jarig
bestaan van de kapel.
Binnen in de kapel bevindt zich een gedenksteen die verklaart waarom de kapel werd gebouwd.
Na de dood van haar echtgenoot gaf Jacoba van Heffene, die achterbleef met haar zesjarig zoontje
Joos, de opdracht deze kapel te bouwen.
De Legende : In het jaar 1504, den 4en December was Jan de Rycke, drossaard van Buggenhout

en Grimbergen uitgenodigd voor een jachtpartij. Deze edelman was een der befaamdste jagers uit
zijn tijd, onverschrokken en dapper in den aanval, kloek en behendig in de afweer. Veel wilde
zwijnen, hazen en reebokken had hij wellicht reeds in ’t zand doen bijten, want wanneer de jacht
uittrok moesten een paar kloeke knapen hem vergezellen om de buit te helpen torsen en
huiswaarts te brengen. In de ochtend dus van de 4° December, andermaal het bos ingereden, zag
hij plots een buitengewoon groot wild zwijn op hem aanstormen. Jan de Rycke plaatst zich dadelijk
afwerend gereed. Grimmend schiet het dier toe, de drossaard stoot het wapen vooruit, maar mist
doel. Door het geweld van de mislukte stoot, het evenwicht verliezend ,struikelt hij. Het zwijn bonst
hem zo duchtig te lijf, dat hij achterover stort, en vooraleer de jonker zijn wapen in gereedheid heeft
en zijn meester helpen kan is de jager zijn lichaam opengereten en gedood.
Op de noodkreten van de jonker komen de andere ridders toegesneld, die het vreselijk dier
bespringen en afmaken. De Drossaard werd ter plaatse zelf ter aarde besteld.

Nieuws van Wandelsport Vlaanderen.
Tijdens de laatste regiovergadering Vlaams Brabant mochten we volgende nieuwtjes inzake de
wandelsport vernemen :
- De nationale wandeldag 2021 zal terug in Asse georganiseerd worden. ( als de
coronamaatregelen dit toelaten ) . Verdere info : zie Walking.
- Het is de bedoeling dat elke club een vzw wordt met minimum 5 bestuursleden, waarvan minimum
3 op een verschillend adres;
- Elke club dient 3 tochten te organiseren waarvan 1 weektocht.
- een wandelclub dient minstens 50 leden aan te sluiten.
- wandelgroepen zijn mogelijk vanaf 20 leden.
- Het huishoudelijk reglement ( H.R) wordt intern regelement ( I.R. )
-Raad van bestuur wordt bestuursorgaan ( B.O )
- Promotocht wordt Bonustocht.
- Er komt een kampioenschap onder de clubs. De clubs worden ingedeeld in 9 afdelingen volgens
het aantal leden. Elke afdeling telt 25 clubs. Bij deelname aan wandeltochten in Vlaanderen
verdienen de clubs punten. Ieder jaar zijn er 3 stijgers en 3 dalers.
-Het lidgeld vervalt per 31 december van het lopende jaar.
tip : raadpleeg regelmatig de wandelblog op de site van Wandelsport Vlaanderen.

Zondag 20 december 2020.

Kerstmis in Asse .
Gewoonlijk vieren de MF vrienden,” Kerstmis in de stad” in één of andere gemeente.
Door de huidige omstandigheden werd de busuitstap geschrapt en vervangen door een
clubwandeling in eigen gemeente. Tijdens deze wandeling zullen we niet alleen genieten van de
kerstdecoratie in het centrum, maar zullen we ook de aandacht vestigen op enkele merkwaardige
gebouwen en monumenten. Indien mogelijk brengen we een geleid bezoek aan de Sint
Martinuskerk, waar in het kruiskoor het verhaal van H. Kruisen is uitgebeeld.
De tocht zal naargelang de winters omstandigheden een maximale afstand hebben van 8 km.
De wandeling wordt besloten met een afzakkertje.
Start wandeling : parking Boekfos Asse om 10 u.

MANKE FIEL AVOND
Zaterdag 16 januari 2021 - 18u30

Start het nieuwe jaar samen met tal van andere Manke Fielvrienden bij een gezellige feestmaaltijd.
Een unieke gelegenheid om persoonlijk jullie wandelvrienden de nieuwjaarswensen over te
brengen

Kasteelstraat 185

9255 Buggenhout

Aperitief

Een glaasje Bubbels of fruitsap met bijhorende hapjes
Voorgerechtenbuffet

Een variatie van koude vis- en vleesgerechten, soepbuffet
Hoofdgerechtenbuffet

Keuze uit een vis-, gevogelte- en vleesgerecht
Steeds met seizoensgebonden garnituur &
de bijhorende aardappelbereidingen
Dessertenbuffet Hof Ter Buecken

Parade van dessertjes, pannenkoekjes met schepijs, warme chocoladesaus
Koffie & thee
Uw bijdrage feestmaal: € 45,00 per persoon. Inschrijvingen tot uiterlijk 15 december 2020.
dranken zijn NIET inbegrepen en afzonderlijk te
betalen
Reknr.: Iban: BE84 9300 0130 9059 van wrc
Manke Fiel
*****************************************************************************************************************

Veilig naar de Manke Fielavond 16 -01-2021.

Om iedereen veilig en gezond van en naar de feestzaal in Buggenhout te brengen ,stellen we voor
om per car naar Buggenhout te reizen.
Opstapplaatsen :
Opwijk –Nijverseel ( Delhaize ): 17 u – Krokegem kerk: 17.10 u – Asse Gemeentehuis : 17.20 u
Walfergem kerk:17.25 u – Kobbegem ( Miers ) -17.30 u - Zellik Vliegwezenlaan :17.40 u
Mollem kerk:17.50 u – Merchtem Mieregemplein : 18 u .
De reiskosten bedragen € 5,- per deelnemer.
De car zal slechts ingelegd worden bij een minimum van 25 ingeschreven voor de car.
Indien men van de car-faciliteit wenst gebruik te maken, wordt het te betalen bedrag € 50,- per
persoon

TERUGBLIK op
het PEERDEVISSCHERSWEEKEND te OOSTDUINKERKE

Al werden de deelnemers pas vanaf 15 u in het domein Westhoek verwacht, toch waren reeds tal
van deelnemers van vrijdagochtend op weg richting kust.
Sommigen hielden halt in een stadje als Veurne of Lo, anderen gingen polshoogte nemen in
Oostduinkerke en begonnen aan de wandelzoektocht.
De weersvoorspelingen beloofden de deelname van de ongevraagde deelneemster Odette aan het
we.

De “zoetebekken “ die zich ingeschreven hadden voor een bezoek aan het bezoekerscentrum Jules
Destrooper, kwamen rond 14 u aangewaaid voor de eerste rondleiding. Om 15 u kwam de 2 °
groep in gezelschap van Odette aangestormd. Na de een blik in geschiedenis van onze deskundige
gids , mochten de bezoekers genieten van een lekkere kop koffie en proeven van de diverse
Destrooperslekkernijen.

Na het bezoek reden de deelnemers naar het we-verblijf , domein de Westhoek. Nadat iedereen
zijn intrek had genomen en kennis gemaakt had met de andere deelnemers in de bar, mochten we
corona-proof aanschuiven voor het avondmaal.
Niettegenstaande “ Odette” haar toorn over de kust uitblies, waren een 40 tal wandelaars paraat om
deze storm te trotseren. Voorzien van de nodige fluo en verlichting werd de wandeling gestart, doch
richting strand was de toorn van “ Odette “ nauwelijks te weerstaan.
De wandelaars werden haast weggeblazen, men vond steun aan elkaar en lantaarnpalen,
waardoor ongeveer 50 % op hun stappen terugkeerden. De moedigen trotseerden windkracht 130
km/u en wandelden tot de eindstreep in de Westhoek. Nadien werd het zand van tussen de tanden
gespoeld in de bistro.
Zaterdagochtend stond de Ydewandeling 7,5 km op het programma.
Deze wandeling onder leiding van Pierre bracht ons doorheen het staatsnatuurdomein
Hannecartbos en vervolgens doorheen de duinen Ter Yde en verkavelde duinen naar
Oostduinkerke –bad. Aldaar werd even gepauzeerd .
Terug op krachten ging de tocht langsheen de dijk en het duinenpad richting Groenendijk-Bad. Nog
eventjes over het strand om de nodige schelpjes te vergaren voor de peerdevisscherspuzzel.en
terug de kustweg kruisen naar de Noordzeedreef. Oef, we waren terug. De niet deelnemers
verkenden op eigen houtje de omgeving of gingen de schade die Odette had aangericht
waarnemen.

Na een verkwikkende lunch verzamelden een 20 tal wandelaars voor de Doornpannewandeling (
8 km ) met start aan de Witte Burg in Oostduinkerke-dorp .
Zowel bij de heenrit als bij de start van de wandeling maakten we kennis met afgezette wegen
wegens omvergewaaide bomen of andere stormschade. Van aan de Witte Burg liepen we richting
het bezoekerscentrum De Doornpanne. Dit natuurreservaat is ook het waterwinningsgebied voor
deze regio. We klommen richting de Hoge Blekker , met een prachtig panorama. Doorheen de
duinen daalden we af richting zwembad Oostduinkerke, niet voor een zwempartijtje, maar om even
op adem te komen. Doch na de rustpauze waren regenbuien en Odette van de partij om ons
kletsnat te maken. We ploeterden als kamelen doorheen het duinenzand richting de Witte Burg. Op
einde van de tocht kwam zelfs een flauw zonnestraaltje ons opwarmen.
De andere deelnemers gingen op verkenning hetzij door de Westhoek, hetzij doorheen Nieuwpoort
–bad.

Na het avondmaal ,werd er nagepraat over onze dagervaringen of gepuzzeld . Vooral het aantal
schelpjes in de bokaal en de meters koord, baarden velen een rusteloze nacht.

Zondag, na het ontbijt en het ontruimen van de kamers, reden wij nog naar het Museum Westfront
in Nieuwpoort. Tijdens het bezoek werd “ De Groote Oorlog “ 1914-1918 in de Westhoek in
herinnering gebracht. Vooral de onderwaterzetting van de poldervlakte werd in beeld gebracht.

Na onze laatste lunch werden de laureaten van de zoektocht en de puzzelwedstrijd voor hun inzet
beloond met een MF- rugzak met lekkers. Ook waren er nog woorden van dank en een attentie
voor de medewerkers en de organisatie .
BEDANKT IEDEREEN DIE ER BIJ WAREN TIJDENS STORM ODETTE.

Uitslag Hopduvelzoektocht 12 juli 2020
Aantal deelnemers: 16

Vragen en antwoorden:
1. Hoeveel kleine vensters bevat de voorgevel van de pastorij van Mollem?: 103
2. In welk jaar werd de dorpskern van Mollem beschermd als dorpszicht?: 1980
3. Wat is de betekenis van de naam Mollem?:
Heim of vestigingsplaats nabij een molen.
4. Hoeveel watermolens bevonden zich vroeger aan de Grote Molenbeek en benoem ze.:
3 – Ichelgemmolen – Neerkammolen – Ukkelgemmolen.

5. Geef de betekenis van de naam “Merkweg” scheidingsweg: weg die gebruikt werd om
naar de markt te gaan.
6. Verklaar de afkorting “GOG”? : Gecontroleerd overstromingsgebied.
7. Wat is het bouwjaar van de Trappenhoeve? : 1935
8. In welke rivier mondt de Grote Molenbeek uit? : Rupel
9. Noem 3 elementen van een Boccage-landschap? :
Kleine percelen omgeven door
houtkanten, hagen en heggen.
10.Wat is de aanvankelijke naam van het Spanjaard hof en tot wanneer? :
Hof ten Steenberg tot in 1945.
Uitslag:

1. Tielemans Willy 8,5/10
39 deelnemers/100 stempels
2. Eylenbosch Jullienne 8,5/10 47 deelnemers/75 stempels
3. Vandenbroucke Roger 8/10 89 deelnemers/50 stempels
Alle andere deelnemers kregen elk 10 stempels.
Dikke merci aan alle deelnemers!!

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

Resultaten zoektocht en droedel-quiz tijdens het Peerdevisscherswe
te Oostduinkerke.
26 september 2020
Tijdens het we konden de deelnemers enerzijds deelnemen aan de Manke Fielwandelzoektocht en
voor zij die hielden van hersengymnastiek had Hubert Lenaerts een droedel – quiz in mekaar
getoverd.
Het waren vooral de schiftingsvragen die de winnaars deed bepalen.
De schiftingsvraag zoektocht : Hoeveel schelpen in de bokaal : 106

De laureaten waren : 1 ° prijs Emiel Peeters,
2° prijs Freddy De Baetselier
3 ° prijs Pierre Boghmans.

De schiftingvraag droedel – quiz : Hoe lang is de lengte van de koord die rond de bal is
gewikkeld : 136,11 meter.

De laureaten aan deze wedstrijd waren : 1 ° prijs Roza Peeters
2 ° prijs Joske Blommaert
3° prijs Greta Eyckholt.
Aan de laureaten een dikke proficiat en aan alle deelnemers bedankt om deel te nemen.
Robert – Marleen – Hubert.

