


Bestuur Wandel- en Recreatieclub Manke Fiel vzw.  
  

     www.mankefiel.be        info@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 
 

 

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 
  0473/72 67 24 
 filip.van.winnendael@mankefiel.be 
 

Peeters Emiel 
Baleunisstraat 2/6 
9200 Sint-Gillis-Dendermonde 
  0474/88  91 97 
 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.. 

http://www.mankefiel.be/
mailto:hubert.lenaerts@mankefiel.be
mailto:walter.avoux@mankefiel.be
mailto:hubert.broodcoorens@mankefiel.be
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Woordje van de voorzitter. 
 
Beste Manke Fielvrienden, 
 
Nu het jaar 2021 haar laatste maand is ingetreden, is het wellicht 
goed om even terug te blikken. De steeds wijzigende 
overheidsmaatregelen maakten het voor onze club niet makkelijk 
om te organiseren. 
 
 De Manke Fieltochten werden vervangen door een uitgepijlde 
omloop. De Hopduveltochten en Baamistochten konden doorgaan 
mits het in acht nemen van de veiligheidsmaatregelen. 
 
Hierbij wil ik dan ook alle medewerkers bedanken die zich in 
2021 hebben ingezet om de clubactiviteiten te laten plaatsvinden. 
 
Alhoewel het “ virusje “ nog steeds niet bedwongen is en er steeds de vraag rijst 
dat een activiteit al dan niet zal kunnen georganiseerd worden, heeft het bestuur 
een programma voor 2022 klaar gestoomd. Het programma vinden jullie verder in 
deze MF- info. 

  
Graag wil ik jullie uitnodigen om talrijk deel te nemen aan de clubwandelingen 
telkens op een 4de zondag. Al ben ik er mij van bewust dat 10 u.als vertrekuur 
voor sommigen te laat en voor anderen te vroeg is. Toch zijn deze 
clubwandelingen een ideale gelegenheid om andere leden te leren kennen en 
eventueel nieuwe wandelvrienden te maken. 
 
Hebben jullie nog suggesties voor de clubwerking , Aarzel niet deze ons mede te 
delen of deel ze mede tijdens de Manke Fiel-avond. 
 
Verder wens ik jullie allen een formidabel 2022 toe, zonder zorgen in een goede 
gezondheid en vergeet niet wandelen is het beste middel om jullie gezondheid 
optimaal te houden. 
 
Prettige feesten en tot gauw. 

 
 
 
De Bisschop 
Voorzitter 
 
 
 
 



Activiteitenkalender 2022. 
 
Wandelingen. 

 
Dag    Datum.  Naam tocht.  Plaats. 
Zon  30-01-2022  Winterwandeling  Wolvertem. 
Zon  27-02-2022  Sprokkelmaandtocht Ternat 
Zon  27-03-2022  Lentevossentocht  Buggenhout 
Zon  10-4-2022  Manke Fieltochten  Asse 
Zon.  24-04-2022  Vlaanderen wandelt lokaal Humbeek 
Zon.  05-06-2022  Dauwwandeling   
Zon.  26-06-2022  Meersentocht  Wichelen 
Zon.  10-07-2022  Hopduveltochten  Mollem 
Zat.  08-10-2022  Baamistochten  Asse Terheide 
Zon  23-10-2022  Camtochten   Gooik 
Zon.  27-11-2022  Winterwandeling  Wolvertem  
 
  Andere activiteiten.  
Zat.  03-09-2022  Autocaruitstap  Rotterdam 
Zon.  18-09-2022  Fietstocht   Asse Krokegem 
Vrij-zon. 23/25-09-2022 Uitwaai-we.   Blankenberge 
Zat.  10-12-2022  Kerstmis in de stad  Gent 
 
  Wandelbussen. 
Zon.  22-05-2022  Natuur/Bostocht  Rumbeke 
 
 
 
 
Zomerwandelingen. 
 
De zomerwandelingen hebben plaats elke vrijdagavond van de maanden juli en augustus.  
De wandelingen  starten telkens om 19 u aan de plaatselijke kerk uitgezonderd te Zellik. 
 
Vrijdag 1-07-2022  Asse 
Vrijdag 8-07-2022  Asbeek 
Vrijdag 15-07-2022  Asse Terheide 
Vrijdag 22-07-2002  Krokegem 
Vrijdag 29-07-2022  Kobbegem 
Vrijdag 05-08-2022  Walfergem 
Vrijdag 12-08-2022  Bekkerzeel 
Vrijdag  19-08-2022  Relegem 
Vrijdag 26-08-2022  Zellik + Gezellig Tafelen.  
 
 

 



Lidgeld 2022. 
Graag nodigen we jullie uit om het lidgeld voor 2022 tijdig over te schrijven. 

Iedereen is er wellicht van op de hoogte dat de lidkaart die jullie ontvingen, eveneens dient 
gebruikt te worden in 2022. Doch indien de betaling niet verwerkt is voor 01.01.2022, zal jullie 
lidkaart niet gescand worden als lid. Dus betaal bij voorkeur zo snel mogelijk om problemen te 
voorkomen.  

Jullie ontvangen na betaling geen nieuwe lidkaart. Wel het mutualiteitsattest. 
Bij verlies lidkaart, geef ons een seintje ! 

AANSLUITINGSFORMULIER 2022  
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 2022 WRC Manke Fiel voor volgende personen :  

Naam                                    Voornaam                Rijksregisternr       Bijdrage          
Lidnr  

..........................................   ...................           ....................             €.............       

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

..........................................   ...................           ......................           €............        

...........  

..........................................   ...................           ....................             €.............       

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

..........................................   ...................           ......................           €............        

...........  
 

Wenst : ..... ex walking 2022 aan € 8,00 leden. 
Wenst .....   ex walking 2022 aan €17,00 - NIET- leden.  

Betaling op rekening :BE84 9300 0130 90 59 van w.r.c Manke Fiel vzw.  



MANKE FIEL AVOND 
Zaterdag 22 januari 2022 - 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 

Leden bijdrage feestmaal: € 40,00 per persoon. Niet leden : € 48 .Inschrijvingen tot uiterlijk 31 
december 2021.  De dranken zijn NIET inbegrepen en afzonderlijk te betalen per 
tafel.                                                                       Reknr.: Iban: BE84 9300 0130 9059 van wrc 
Manke Fiel 

***************************************************************************************************************** 
Veilig naar de Manke Fielavond  22.01.22 

Om iedereen veilig en gezond van en naar de feestzaal in Buggenhout te brengen, stellen we voor 
om per feestbus 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  Varkensmarkt : 18 u . 
De reiskosten bedragen € 5,- per deelnemer. 
De car zal slechts ingelegd worden bij een minimum van 25 ingeschrevenen voor de car.            
Indien men van de car-faciliteit wenst gebruik te maken, wordt het te betalen bedrag € 50,- per 
persoon. 
Indien wegens overheidsmaatregelen deze avond niet kan doorgaan, worden de bijdragen terug-
betaald. 



Clubwandelingen. In 2022 
 

Zondag 30 januari 2022. 
Winterwandeltocht te Wolvertem. 
 

Wie nog wat extra calorieën van de feestdagen wil wegwerken, heeft een ideale gelegenheid om 
deze calorieën weg te werken tijdens de clubwandeling te Wolvertem. 

Kom samen met andere clubleden de  Wolvertemse natuur in een winterse gewaad beleven.  
Groepsstart : om 10 u.  afstanden : 6 of 12 km. Andere afstanden : 18 en 22 km. 
Individueel starten tussen 8 en 15 u – sluiting : 17 u. 
Startzaal : Basisschool De Zonnebloem , Karel Baudewijnslaan 26, Wolvertem 
Gastclub : Wandelclub Crackx 
 

Zondag 27 februari 2022. 

Sprokkelmaandtocht te Ternat. 

Deze wandeltocht bij onze zuiderburen is een prima gelegenheid om punten te sprokkelen zowel 
voor je club en voor het persoonlijke clubkampioenschap. 

De gastclub Kruikenburg kan een steuntje in de rug goed gebruiken nadat hun Kruikenburgse- 
tochten op 3 oktober ll. letterlijk in het water vielen. Hopelijk kan Kruikenburg met deze tocht vele 
wandelaars “ sprokkelen “. Kom mee het historische erfgoed Kruikenburg ontdekken. 

Groepsstart : om 10  u.  afstanden : 5 of 12 km. Andere afstanden : 17 en 22 km. 

Individueel starten tussen 7.30 en 15 u. – sluiting 17.30 u. 

Startzaal : Sint Jozefinstituut ,Statiestraat 37, Ternat. 

Gastclub : Wandelclub Kruikenburg. 

 

Zondag 27 maart 2022. 

Lentevossentocht te Buggenhout. 
Wie de natuur uit zijn winterslaap wil zien ontwaken, is zeker op post in deze groene gemeente 
Buggenhout. Via het prachtige Buggenhoutbos brengt de wandeltocht de deelnemers naar de 
deelgemeente Opdorp. 

Aldaar kan men genieten van een prachtig bloementapijt op de Dries. Een wandeltocht die jullie laat 
proeven van de lente. 

Groepsstart : om 10 u.  afstanden : 6 of 10 km. Andere afstanden : 16 en 21 km. 

Individueel starten tussen : 7.30 u en 15 u.- sluiting : 18 u. 

Startzaal : Gemeentelijke Basisschool ’t Sprinkhaantje, Collegestraat 1 , Buggenhout. 

Gastclub : WSV De Vossen. 

 



 

Sterwandelingen. 
Sterwandelingen. 

Naast de clubwandelingen in de MFactiviteitenkalender, willen we ook de organisaties van clubs  uit onze 
regio een duwtje in de rug geven. 

Daarom wordt het inschrijvingsgeld + drankbon aangeboden door W.R.C . Manke Fiel. 

Anders gezegd jullie wandelen gratis + drankje. 

 

Volgende sterwandelingen zijn reeds gepland :  

16-01-2022 Merchtem Wintertocht. 5-10-15-20 km 
  Gastclub: WSV De Lustige Wandelaars 
 
13-3-2022 Opwijk Voorjaarstocht 4-8-12-16-20km 

  Gastclub: WSV De Hopbelletjes 

08-05-2022 Zaventem 

12-06-22 Zellik. 

%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sterwandeling zondag 16 januari 2022  Merchtem Wintertocht 
 
Startlocatie : Parochiezaal Vijverdal,Kerkstraat, Merchtem 
 
Naam......................... Voornaam................Lid W.R.C. Manke Fiel ........ 
 
Naam......................... Voornaam................Lid W.R.C. Manke Fiel ........ 
 
Straat .........................nr:... Post.........Plaats................................. 
 
Wenst deel te nemen aan de wandeltocht. 
Het inschrijvingsgeld wordt betaald door de club WRC Manke Fiel 4046. 
 
%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sterwandeling zondag 13 maart 2022 Opwijk 
 
Startlocatie : Gemeentelijke Basisschool De Boot Heiveld 61, Opwijk   
 
Naam......................... Voornaam................Lid W.R.C. Manke Fiel ....... 
. 
Naam......................... Voornaam................Lid W.R.C. Manke Fiel ........ 
 
Straat .........................nr:... Post.........Plaats................................. 
Wenst deel te nemen aan de wandeltocht. + gratis  drankbon 
Het inschrijvingsgeld wordt betaald door de club WRC Manke Fiel 4046 



UITWAAI- WEEKEND te Blankenberge. 

 

      23 – 25 september 2022. 
 

Wat een zalig gevoel geeft het om je eens lekker te laten uit te 
waaien aan onze kust. 

Alle zorgen vliegen weg , je hoofd wordt leeggemaakt en de 
dagelijkse beslommeringen laten we een weekend achter ons. 

Voor het traditionele wandelweekend  van w.r.c. Manke Fiel 
werd ditmaal de populaire badplaats Blankenberge uitgekozen.  

Deze badplaats heeft tal van attracties in aanbieding waardoor 
iedereen ruimschoots aan zijn trekken komt. Blankenberge is vlot bereikbaar met de wagen via de 
E40, en eveneens met  de trein. 

Een aan ieders mogelijkheden aangepast programma wordt voor dit weekend uitgewerkt. 

Iedereen is vrij al dan niet aan de activiteiten deel te nemen. 

Het verblijf in het vakantiecentrum is in volpension van vrijdagavond tot zondagmiddag.  

Deelnameprijs : € 216,- Niet leden : € 231,- Singlekamers mogelijk mits toeslag : € 30/we. 

Verplaatsing per eigen wagen of openbaar vervoer.  

Reservatie en inschrijving na overschrijving van € 75,- per deelnemer, op rekening : BE46 6529 
3932 4036 van Jos De Bisschop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Inschrijvingsformulier Uitwaai-weekend te Blankenberge 23-25 sepember 2022. 
 

Naam : …………………………………… Voornaam : …………………………….lidnr : …………………….. 

Naam : …………………………………… Voornaam : …………………………….lidnr : …………………….. 

Wenst singlekamer : ja - nee 



Terugblik op 
 

Stilteweekend te Bomal van vrijdag tot en met zondag 3 oktober 
 
Vrijdag 
Afspraak aan het kasteel de kleine Somme. Het 12de eeuwse kasteel is goed bewaard gebleven en 
enkele kamers zijn met bladgoud versierd, je hebt een prachtig uitzicht. Vanop de toren. 
Maar er werd meer nadruk gelegd op de hier gevestigde Hare Krishna-beweging,(een religieuze, 
filosofische en culturele vereniging, afkomstig uit het hindoeïsme Zo zijn er 500 wereldwijd. 
De toegewijde zingen of reciteren de namen van God in de vorm van de maha-mantra's, vrij 
vertaald "het grote bevrijdingsgebed" Hare Krishna. 
 
De vier basisprincipes zijn als volgt: 
1. Reinheid van lichaam, geest en ziel. 
Dit betekent het dagelijks reinigen van het lichaam, maar ook het zich onthouden van 
ongeoorloofde seksualiteit (alleen seks als je kinderen wilt en binnen het huwelijk) en het celibaat. 
2. Mededogen 
Het zijn strikte vegetariërs, elk levend wezen heeft recht op leven. Dus geen vlees, vis of ei, wel 
drinken ze melk. 
3.Soberheid 
Bedwelmde middelen zoals alcohol, hard- en softdrugs, tabak, cafeïne enz. 
tasten iemands mededogen en vriendelijkheid aan. 
4. Niet liegen of gokken. 
Wat mij voornamelijk is bijgebleven, van 5 tot 8 u bidden. En zingen ze tot God. 
Dat hun God (Krishna) eerst een portie eten krijgt voorgeschoteld en na een uur wordt dit als 
gezegend beschouwd. Hij krijgt elke dag verse bloemen en een ander kostuum aan. Deze worden 
speciaal in India gemaakt uit pure zijde. Wel een gastvrije gemeenschap. 
 
Vanaf 16u mochten we naar onze kamers in "Mont des Pins" het zijn mooie kamers, die ook 
geschikt zijn voor grote families, al denk ik dat dan wat krap is qua ruimte 
. 
Om 19u. was het avondeten voorzien, er was enige verbazing omdat de tafels nog niet echt gedekt 
waren. De nieuwe uitbaters, die nog niet de nodige knowhow hebben, te weinig personeel en zo 
een grote groep na het covid gebeuren. 
Ik geloof dat Jos en het bestuur die dag wat grijzer zijn geworden. 
Maar zoals onze zuiderburen het zo mooi zeggen "A l'aise" we geraken er ook, maar wat 
langzamer. 
Daardoor hebben we geen avondwandeling kunnen maken, snel een blokje om,voor een gezellig 
jenevertje en een babbeltje. 
Sommige hebben wel een donkere en stille tocht gemaakt, het loonde de moeite. 
 

 

Zaterdag  

Na een lekker ontbijt, afspraak te Weris, daar hebben we een mooie, lange wandeling gemaakt, 
terwijl andere het dorpje en het Megalietenhuis bezochten. We hadden graag iets gedronken na 
onze wandeling, maar hadden pech, niet iedereen vond iets, er was veel gesloten.   

Na het middagmaal is er een groep te voet vertrokken naar Barvaux, het was een kleine groep, een 
mooie wat avontuurlijke wandeling, soms ruw en wat moeilijker begaanbaar terrein. De anderen 
met de auto tot het station en met de trein naar Barvaux. Heel de groep heeft deelgenomen aan de 
Ourthewandeling (“geweldig” zou Eddy Wally zeggen). 



Langs de Ourthe zagen we wat een ravage het moet zijn geweest en hoe hoog het water heeft 
gestaan deze zomer. De wandelaars hadden nog een heuse klim te gaan, maar de oudste van de 
groep Cyril, was koploper👏. Armand had het soms zwaar maar gaf niet op, mijn hoedje af, 
bewondering voor beide heren. 

Het gezellig samenzijn, veel later dan voorzien, maar ja, 
was een toffe muziekquiz. Ik zeg dit niet omdat ik bij de 
winnaars behoor. Maar leuke herinneringen aan toen, 
wanneer was dat weer en wie zong dat, de sfeer die er 
heerste en natuurlijke het luidkeels meezingen van 
meerder personen, al dan niet vals, de tijd ging snel al 
werd het wel veel later dan voorzien. Een dikke pluim voor 
Danny en zijn vrouw. 

Zondag 

We hadden al 2 dagen veel geluk met het weer, maar zondag waren de weersgoden ons minder 
goed gezind, het regende niet hard, maar het was niet gezellig. 

En wij maar wachten en wachten aan de verzamelplaats van het toeristische treintje in Durbuy, de 
afspraak was, om 10u zou de eerste groep gaan en om 11u de tweede. Het was nochtans 
schriftelijk bevestigd, maar ja, na meerdere keren bellen, kregen we toch iemand aan de lijn 

Oei, ja om 10u, bent u zeker…even checken, er gaat iemand 
vertrekken, om een lang verhaal kort te maken 40 min later komt 
het treintje toe. Durbuy is een klein, fijn stadje waar het leuk 
toeven is, vooral met een dikke “porte monnaie”. 

Besluit, 

Het was een weekend om niet te vergeten, bijna dagelijks was er iets, maar ja ” A l’aise “ ook wij 
ergerden ons niet meer. Manuel en ik, wij hebben een goed weekend gehad, het eten was lekker 
en verzorgd. De obers hebben echt hun best gedaan en in een mooie omgeving. 

Hierbij wil ik het bestuur bedanken, wij gaan er altijd van uit dat alles gemakkelijk is, omdat er nooit 
iets was aan te merken. Maar voor zo een grote groep iets organiseren is niet evident. Dus💐 als 
bedankje en op naar een volgende editie. 😉 

 



Terugblik op de Baamistochten. 9 oktober 2021 

Wandeltochten organiseren in deze coronatijd is geen gemakkelijke opgave. Het is niet alleen 
voldoende om de toelating te bekomen van de plaatselijke overheid , er moet ook voldaan worden 
aan tal van sanitaire maatregelen .Daarnaast bleef de grote vraag : “ Hoeveel deelnemers mogen 
we verwachten ?” 
De uitslagen van de andere tochten lieten een terugval van het aantal deelnemers noteren. 
 
Zaterdag 9 oktober waren reeds vanaf 6 u ’s ochtends enkele MF medewerkers aanwezig in de 
Leerheide. Het was nog donker en de haan had nog niet gekraaid.Toch waren er ook reeds enkele 
wandelaars paraat om te starten, doch het startuur was 7u. Zodra de medewerkers aan de 
inschrijvingstafel aanwezig waren, konden de vroege “ vogels” op weg meestal uitgerust met een 
zaklamp en geel hesje. 

De parking in de Kapellestraat bleek al snel veel te klein en dienden de wandelaars een plaatsje te 
zoeken in de omliggende straten. Doordat Emiel verkregen had dat een plaatselijke handelaar zijn 
parking open stelde, konden de meeste deelnemers toch op wandelafstand hun wagen kwijt. Aan 
sommige deelnemers werd de raad gegeven in te schrijven en te starten vanuit de rustpost te 
Mazenzele. 

Naast de talrijk opgekomen wandelaars , was  ook de zon van de partij. Een zonnige herfstdag , 
was de ideale uitnodiging om deel te nemen aan de Baamistochten. Rond 9 u kwam de car aan 
met de Spartastappers die vanuit Ardooie de groene rand kwamen ontdekken. 
De ganse dag was het een komen en gaan van wandelaars. Ook een TV-ploeg werd gespot. 
Hierna geven we een overzicht van de deelnemers. Het zou fijn zijn dat jullie de clubs die talrijk 
aanwezig waren op deze tocht met een tegenbezoek zouden belonen. 
 

Eindklassement Baamistochten  
Organisator: WRC Manke Fiel vzw (4046) 
Datum: 09/10/2021 
 
Totaal aantal deelnemers (clubleden) 1015 
Aantal niet-aangesloten wandelaars 206 
Aantal andere en buitenlandse clubs 9 
Subtotaal 1230 
Aantal medewerkers 35 
Totaal 1265 
 
Plaats Clubnaam Clubnr Aantal 
1 De Spartastappers Ardooie vzw 5391 81 
2 WRC Manke Fiel vzw 4046 66 
3 WSV Egmont Zottegem vzw 3163 60 
4 WSV Horizon Opwijk 4300 53 
5 WJC Denderklokjes Lebbeke 3226 44 
6 WSV De Kadees vzw 3063 32 
7 Wandelclub Cracks Wolvertem vzw 4130 31 
8 Padstappers Geraardsbergen vzw 3135 30 
WSV De Vossen vzw 3139 30 
WSV De Hopbelletjes Opwijk vzw 4252 30 
9 WV De IJsbrekers Haaltert vzw 3398 25 
10 Florastappers Gent vzw 3103 23 
WSV Land van Rhode vzw 3196 23 
11 WSV De Lustige Wandelaars Merchtem 4061 22 
12 Reynaertstappers vzw 3150 21 
13 Wandelclub Scheldestappers Zingem vzw 3105 20 

Wandelclub 'De Schooiers' Wichelen vzw 3494 20 
14 Boerenkrijgstappers vzw 3450 19 
De Pajotten Hekelgem vzw 4038 19 
15 Wsv Ibis Puurs vzw 1093 17 
16 Wandelsport Vlaanderen vzw 9999 16 
17 Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw 3091 15 
Wandelclub Kwik Bornem 1076 15 
18 Wandelclub 't Hoeksken vzw 3040 13 
Wandelclub Kruikenburg vzw 4147 13 
19 De Heidetochten Kester-Gooik vzw 4358 12 
20 Wandelclub De Zilverdistel 3200 11 
WSV 't Fluitekruid Wolvertem 4096 11 
21 vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 3140 10 
Houtheimstappers Steenokkerzeel vzw 4138 



Terugblik 

Clubwandeling te Hoeilaart. 

      Zondag 21 november 2021. 
 

Bij een grijze zondagochtend vonden toch een 20 Manke Fielvrienden het de moeite waard om zich 
naar het “ glazen dorp” Hoeilaart te toeren om eventueel in groep of individueel de 
Zoniënwoudtocht af te wandelen. 

Op het startuur 10 u voor de clubwandeling waren 12 MF leden op het appel. De andere leden 
waren reeds vertrokken of zijn later gestart.  

Met enkele pittige beklimmingen lieten we Hoeilaart centrum  achter ons. Aan het kunstwerk ter ere 
van de druiventeelt, helden wee even halt voor een groepsfoto. Even later bereikten we het 
Zoniënwoud met op de grond een variëteit van afgevallen bladeren in diverse bruine schakeringen. 

Wat kan het Zoniënwoud mooi zijn in de herfst ! Doch de weermaker zorgde met een flinke 
regenbui ervoor dat er niet getreuzeld werd. . Na een zestal km scheiden onze wegen doordat 
enkele wandelaars voor de 14 km  of meer kozen en konden genieten van een rustpost in Jezus 
Eik. 

De 10 km wandelaars dienden tot aan de aankomst te wachten om even tot rust te komen. 

Tijdens onze tocht mochten we ervaren dat door de jaren heen de druiventeelt flink teruggevallen 
is. 

Men ontdekt nog wel de typische serristenwoningen, maar van het “ glazen dorp “ van weleer is al 
lang geen sprake meer. 

 

 

  

 

 

 

 



   Terug blik     Antwerpse Kempen                                                                                                         
         Zondag 14 november 2021 

In Gooreind op zoek naar…….                         Wandelcursiefje 

Het zou een kleine zoektocht geweest zijn ware het niet dat de Bosgeuzen uit Merksem ons de weg wezen 
met hun pijltjes. De wandeltocht begon maar na het oversteken van de Bredabaan. 

 Aan de overkant in de bossen troffen we het domein van de zusters Franciscanessen. Een respektabele 
orde van kloosterzusters met missies over de hele wereld. Op dit domein kwamen we ook op de 
begraafplaats van de zusters. Zeker 25 jaar geleden was ik daar eens geweest. Het was ter gelegenheid van 
de jubilee van tante nonneken. De familie was uitgenodigd, de hoofdschotel was sober zoals het in die tijd 
paste in de kloosters. Een bord met drie blaadjes sla, een rolletje gekookte hesp, een gekookt ei middendoor 
gesneden , een beetje mayonaise, maar geen extra potteken op tafel. kwestie van geen overschotten te 
hebben, wat in het klooster angstvallig vermeden werd. Na de koffie volgde het obligate bezoek aan de tuin 
om het eten wat te laten zakken. Alhoewel dat overbodig was! Tante nonneken nam ons op sleeptouw tot 

achteraan in de tuin waar de begraafplaats van de zusters was. Met een 
vrij grote nauwkeurigheid wist ze te vertellen waar haar laatste rustplaats 
zou zijn. Vandaar dat we nu, niet lang hoefden te zoeken. Allemaal 
dezelfde zerkjes met allemaal zusters. Ik heb er een rode roos in de 
grond geprikt, kwestie van niet weg te vliegen. Ik had die roos de week 
ervoor gekocht voor Zuster Judith, de zus van mijn moeder. Ik betaalde 
die €1,5 wat maar een kleine investering was. Zuster Judith was een 
dochter van Sjaalen  Kalieters ,een keuter boerken met drie koeien, een 

varken en een kot vol konijnen, wel allemaal zorgvuldig van elkaar gescheiden. Boven sommige koten hing 
er een briefje van de scheurkalender, geprikt op een nageltje. Mijn vele vragen rond het hoe en waarom 
werden met de mantel der onwetendheid afgewimpeld. De kalieter was geen heilig boontje. Hij had wel 
vrienden, maar het was meer onder het motto van liever de vriend te zijn dan de vijand, dat maakt het leven 
wat gemakkelijker. Den dag dat zijn dochter naar het klooster vertrok heeft hij een dure eed gezworen: nooit 
zet ik nog een voet in de kerk. Slechts eenmaal, bij mijn weten, is hij afgeweken van zijn idee. Bij het 
overlijden van zijn vrouw in 1956 is hij de kerk binnengestapt, ik weet het, ik was erbij. In die tijd was het ook 
zo, wanneer je naar het klooster ging was er geen weg terug, vertrekken was voor altijd. Na 25 jaar 
ongeveer waren de tijden veranderd en heeft hij zijn dochter nog teruggezien…. 

Onze tocht in Gooreind heeft zijn doel niet gemist. Nu weten we tenminste waar Judith De Saedeleer haar 
laatste rustplaats heeft .  

En  dit werd mogelijk gemaakt met de 7 euro bus van Manke Fiel. Waarvoor dank. 

Nen kleinzoon van ene Kalieter. 

 

You now Dessel?   

Na ons bezoek aan Gooreind stond een wandeling in Dessel op het programma, in de namiddag 

De campina tochten  verwijzen naar de vroegere brouwerij. Iedere gemeente had wel ten minste een 
brouwerij. In die gebouwen zijn nu de gemeentediensten en het stadhuis ondergebracht. Een gemeente 
waar het bestuur de luxe heeft, te besturen met volstrekte meerderheid. Het gebeurt niet zoveel. 
Achter de startzaal waren we onmiddellijk in de bossen. Waarachter het complex   Arman Melis ligt. 
thuishaven van Dessel sport dat toch in eerste nationale speelt. Aansluitend een BMX parcour wat maar op 
weinig plaatsen ter beschikking is.  

Daar achter aansluitend bevindt zich de festivalweide van Metal Dessel .  

Hier kan ik ook nog iets over vertellen. Na een bezoek aan Jeruzalem, in de luchthaven Ben Gurion, moest 
ik noodgedwongen aanschuiven voor identiteidscontrole. Dit was zeer streng, individueel, man 
tegenoverman, licht intimiderend… 



Dat ambtenaartje, hij was niet groot en tenger gebouwd. Hij leek me meer op een uit de kluiten gewassen 
communicantje dan op een douane beambte. Op een meter ging hij voor mij staan, hield mijn visum ter 
hoogte van mijn gezicht en keek traag …verschillende malen heen en weer. Alles wat op mijn visum stond 
vroeg hij mij nog eens …ik wist het allemaal nog. En dan tergend traag…laatste vraag : 

You now Dessel? Godv…milj….Dat heilig paterken is een Metal fan .Als men in het buitenland naar Dessel 
vraagt weet dan dat het een metalfan is. Maar nu was ik aan zet. Ik bekijk hem van boven tot beneden en 
omgekeerd, ik ga een klein stapje achteruit en zeg triomfantelijk : yes.. Hij had toch niet gedacht zeker dat ik 
mijn beetje Engels aan hem zou verkwisten ,kop op en ik stapte verder 

Verder op onze wandeling zal het de aandachtige wandelaar niet ontgaan zijn: het grote bord met daarop in 
koeien van letters: SIBELCO. De grootste producent in Belgie van wit zand. In Dessel valt er heel wat te 
beleven .De bekende en beroemde afleveringen van Vlees en Bloed werden hier opgenomen. Tevens is er 
een zeer belangrijke inbreng in het opslaan en verwerken van nucleair afval. Waar men in Dessel op 
wereldgebied een belangrijke rol speelt. 

Dessel is veel meer dan een wandeling en nu weten we er toch iets meer over. 

 

 

 

 

Wie wordt clubkampioen bij W.R.C. Manke Fiel vzw ? 
 

 Zoals jullie wellicht in de laatste Walking ( december 2021 )  hebben gelezen worden de clubs in  

reeksen ingedeeld. W.R.C Manke Fiel ( 4046 ) is ingedeeld in afdeling 3. 

 Telkens jullie deelnemen aan een tocht deelnemen en geldig ingeschreven en gescand zijn 
verdienen jullie punten voor jullie club. Hoe meer deelnames van onze clubleden , hoe meer punten 
er verdiend worden voor de club.  

Wekelijks verschijnt de uitslag op www.wandelsportvlaanderen.be. Klik op wandelkalender en 
vervolgens naar clubkampioenschap. 

Om onze leden aan te moedigen wordt er ook  bij W.R.C. Manke Fiel een kampioenschap ingericht. 

Op het einde van 2022 zullen we aan Wandelsport Vlaanderen  de lijst opvragen van de clubleden 
die deelgenomen hebben aan de georganiseerde tochten van Wandelsport Vlaanderen in 2022. 

Het lid met het hoogste aantal deelnames wordt laureaat en wordt gehuldigd tijdens de Manke 
Fielavond en ontvangt een beloning. 

Let op : Daar Wandelsport Vlaanderen geen lid meer is van het Belgisch Volkssporten Verbond , 
zullen wellicht de deelnames bij de Franstalige en Duitstalige clubs niet medegedeeld worden aan 
Wandelsport Vlaanderen en zal bij deelname bij het FFBMP of het VGDS geen clubpunten 
verdiend worden. 

Deelnemen aan een georganiseerde tocht is niet alleen punten verzamelen voor jullie club, maar 
ook voor jullie , daar de deelnames extra stempels opleverd voor de MF boetiek. 

Vergeet niet  jullie clubstempelkaart te laten afstempelen na het scannen. 

Veel succes ! 

. 
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