


 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANKE FIEL BOETIEK  
Artikel Stempels Prijs  
Pet   20    €   8      
T-shirt   20    €   8     
Topje   20    €   8     
Regenscherm   25    € 10        
Rugzak   50    € 20 
Polo wit   60    € 24     
Sweater   60    € 24     
Trainingsvest   70    € 28      
Bodywarmer   70    € 28     
Polarvest   90    € 36       
Regenjas  100    € 40     
Veiligheidsvest   10    €   4     
Wandelboekje     €   1  

 



Woordje van de voorzitter. 
 
 
 
Beste Manke Fielvrienden, 
 
 
 
Het jubileumjaar loopt stilaan ten einde. Wellicht zijn jullie al druk 
bezig met de eindejaarsfeesten. 
 
Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van de in 2017 voorbije 
activiteiten. Er was voor elk wat wils. 
 
Voor het jaar 2018 heeft het bestuur besloten de clubwandelingen te 
organiseren bij een andere wandelclub in de omgeving van Asse. We 
zullen nog steeds verzamelen om 14 u , 
doch nu in de startplaats van de vermelde wandeltocht. We kunnen 
dan nog gezamenlijk vertrekken, voor de omloop 8 of 10 km. Wie 
minder of meer km wenst af te leggen, kan dan een kleinere afstand 
wandelen of eventueel vroeger vertrekken. 
Verder heeft het bestuur een jaarkalender opgesteld die jullie in dit 
clubblad kunnen raadplegen. 
 
Mag ik vragen dat de deelnemers aan het clubkampioenschap 2017, 
hun groene stempelkaarten inleveren, uiterlijk 15 januari 2018. 
 
Verder wens ik alle wandelaars te bedanken die regelmatig op andere 
tochten hun club w.r.c. Manke Fiel hebben vertegenwoordigd.  
 
Anderzijds wens ik iedereen prettige feestdagen, een goede gezondheid 
in 2018 zodat jullie regelmatig aan de clubactiviteiten en andere 
wandeltochten kunnen deelnemen. 
 
Met sportieve groeten, 
 
Jos De Bisschop 
voorzitter 
 
    
 



     Activiteitenkalender 2018.      
   
Datum .     Activiteit.                           Plaats 
 
Zon 07-01   Wandeling Nieuwjaarstocht (4358)     Pamel 
Zat  20-01   Manke Fiel Avond                        Brussegem  
Zon 18-02   Wandeling Kampenhout (4518)               Berg - Kampenhout  
Zon 18-03   Wandelbus (4130) (3103)      Wolvertem - Gent-Brugge 
Zon 08-04   Wandelbus (4041) (1017)               Broechem - Deurne   
Zon 15-04   Manke Fiel Tochten ’t Jass (4046)     Asse  
Zon 20-05   Wandeling Sinksentocht  ( 4038)             Hekelgem    
Zon 03-06   Dauwwandeling                        Kobbegem   
Zon 17-06   Wandeling  Hoppetocht ( 4252)             Opwijk  
Zon 15-07   Hopduvel Tochten (4046)              Mollem 
Zat  01-09   Autocar uitstap                Ieper     
Zon 16-09   Fietstocht                         Mollem   
WE  21/23-09 Weekend Manke Fiel              Renesse -Zeeland 
Zat  13-10   Baamistocht (4046 )               Asse ter Heide   
Zon 11-11   Wandelbus (3233)               Oudenaarde    
Zon 18-11   Wandeling Herfsttocht (3139)     Buggenhout     
Zat  15-12   Winterfeesten Kerstmis in de stad            Arras (FR)    
 
Vrijdagavondwandelingen in de streek van Asse : 
 
6 – 13 – 20  - 27 juli  3 -10 -17 -24 augustus wandeling starten om 19.30 uur 
31 augustus wandeling+ gezellig tafelen. start wandeling om19.00 uur 
  
info@mankefiel.be   FB : Wandel & Recreatieclub Manke Fiel vzw  
www.mankefiel.be 
  
 
*************************************************************************** 

mailto:info@mankefiel.be
http://www.mankefiel.be/


Beste Manke Fielvrienden, 
 
 
. Wegens de verhoogde bijdrage aan Wandelsport Vlaanderen, heeft het bestuur beslist het lidgeld te brengen 
op € 15 per lid. 
Deze bijdrage kunnen jullie wellicht recupereren via de ziekteverzekering. 
 
Zoals jullie wellicht in de laatste Walking magazine gelezen hebben, vraagt Sport Vlaanderen dat de 
rijksregisternummers bekent zijn van de clubleden. Ook jullie gsmnr. en emailadres zijn belangrijk.  
 
Opdat jullie met de nieuwe lidkaart vlot het wandeljaar 2018 zouden kunnen instappen, rekenen we op een 
spoedige betaling van het lidgeld. 
Rekeningnr. : BE84 9300 0130 9059  bic: HBKABE22 
Verder wens ik jullie namens het bestuur nog veel wandelgenot en een sfeervolle winter. 
 
Namens het bestuur W.R.C. Manke Fiel vzw 
 
Jos De Bisschop 
Voorzitter 
 
     
 
 

 
 
 
 

 AANSLUITINGSFORMULIER 2018 
 
 
 

 
Naam : ..................................................................................  Voornaam : ..........................  
Straat : ..................................................................................  Nr : ......................................  
Gemeente : ...........................................................................  Postcode : ............................  
Email : ..................................................................................  Tel : .....................................  
Wenst attest mutualiteit : Ja/ Neen    Schrappen wat niet past.                                    .......  
Lidgeld per persoon :15,- €. 
 
Wenst (her) aansluiting WRC Manke Fiel voor volgende personen : 
 
Naam      Voornaam  Rijksregisternr Bijdrage   Lidnr 
 
…………………………. …………..  ………………. €….…      …….. 
…………………………. …………..  ………………. €….…      ……..  
……..…………………… …………..  ………………. €….…      ……...  
……..…………………… …………..  ………………. €….…      ……..  
 
Wenst :          ….. ex walking 2018 aan € 8,00 leden. 
                     …….ex walking 2018 aan € 17,- niet- leden.  
                     Betaling bij voorkeur op rekening :BE84 9300 0130 90 59 van wrc Manke Fiel. 
 
Gelieve dit formulier te bezorgen aan Jos De Bisschop ,Kezeweide 33, 1730 Mollem of gegevens doormailen 
aan jos@debira.be 
 



 

SCHOONHEIDSINSTITUUT 

AVDB 

 

AN VAN DER BEKEN 

OUDESTRAAT 7, 1730 ASSE 

Tel: 02/452 89 26 

Verkoop van 

Schoonheidsproducten 

Kadocheques…… 

 

 
 
 



 

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

          Zondag 18 februari 2018. 

Wandeling : Kampenhout in de winter. 
Een winterwandeling in de witloofstreek, terwijl de laagvliegende vliegtuigen onze aandacht weghalen van 
de witloofvelden in hun winters gewaad. 

Zullen we het “ witloofboerke “ ontmoeten in het centrum van Kampenhout ?. 

Wellicht stappen we langs het kanaal Leuven – Mechelen met zijn geklasseerd “ sas “ en de 5 sluizen, om het 
verval van 14 m te overbruggen. 

Na de wandeling kunnen de liefhebbers genieten van een lekker witloofbier of een andere verfrissing. 

Verzameling : Sporthal Berg-Kampenhout , Torfbroeklaan, Berg vanaf 13.30 u. 

Start wandeling : 14 . 

Afstanden : 5 of 10 km. 

Gastclub : De Witloofstapperss en trappers Tel : 0475.47.43.81 www.witloofstappers.be 

 

       Zondag 7 januari 2018 . 

Clubwandeling te Pamel. 
Voor deze Nieuwjaarstocht is de gastclub De Heidetochten Kester- Gooik. 

De Manke Fielleden die met andere M F vrienden willen samen wandelen, verzamelen 
om 14 u  in het Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit te Pamel.   

Naargelang het gekozen parcours zullen de deelnemers kunnen genieten van de tuinen 
van het Proefcentrum in een winterse gedaante, anderzijds van de prachtige natuur van 
het Pajottenland en de Denderstreek.  De  parcours brengen de deelnemers langsheen 
de provinciegrens en via kerkwegeltjes en veldbanen bereiken de wandelaars Pamel, 
Borchtlombeek, Strijtem ,Onze-Lieve Vrouw Lombeek en mogelijk zelfs Gooik. 

Afstanden : 6 – 8 – 10- 13 – 15 -15 -17 -20 – 23 – 25- 30 km. Een afstand naar ieders 
keuze. 

 Voor en na de tocht kan men ook lekker smullen van spek met eieren. 

Laat ons samen klinken op het nieuwe wandeljaar. 

Verzameling en inschrijving vanaf 13.30 u : Proefcentrum Pamel ,  

      Molenstraat 28, Pamel. 

Ruime parking. 

Start : 14 u . sluiting : 17 u.  



 MANKE FIELAVOND                           
                 

            Zaterdag 20januari 2018. 
 

 
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. 
Het feestmaal wordt muzikaal opgeluisterd.  
Afspraak: Gemeentelijke feestzaal Drinkelig te Brussegem, 
om 19 u stipt.  
 

FEEstMENu. 
 

Aperitief 

Gerookte eend , mousse van foie gras , op een bedje van Flan van girollen - 

peperkoek – knolselder 

 

Kalfskroon , Boursin , pickles en groenten gratin 
 

Warme Bretoense appeltaart met lavendelijs  
 

 

Koffie of Thee 
 
Uw bijdrage feestmaal: € 30 per persoon. Inschrijvingen tot uiterlijk  
31 december 2017.  
 

Inschrijvingsformulier Manke Fielavond 20 januari 2018. 
  
 Naam :………………………………….   Voornaam:……………………………………… 
  
Straat : ……………………………. ……… Nr: ……… 
Postcode:…………  gemeente:…………………………………………….. 
Tel:…………………………….      E-mail: ……………………………………. 
Wenst deel te nemen met ….. personen en stort  € …..   
Reknr:  Iban:  BE84 9300 0130 9059   Bic: HBKABE22   van wrc Manke Fiel.  



        Zondag 18 maart 2018. 

 

Wandelbus naar Wolvertem en Gentbrugge. 
 

 

 

Een gelegenheid om 2 clubs te bezoeken en anderzijds ook 2 stempels te bekomen voor 
de MF- stempel en tochtenkaart. . 

De gastclub te Wolvertem is de wandelclub Crackx . Deze club viert bij deze organisatie 
haar 35 jarig bestaan. Anderzijds biedt ze bij deze organisatie een vernieuwd parcours 
aan waarbij enkele privédomeinen kunnen bewandeld worden. Afstand : 5 of 9 km. 

 

Vervolgens brengt de chauffeur ons naar Gentbrugge . 
Aldaar zijn de Florastappers Gent de gastheren of gastvrouwen van dienst. 

Keuze tussen volgende afstanden : 5-6-8-11of 14 km. Deze tocht is een natuurwandeling 
doorheen de Gentbrugse meersen. Waterdicht schoeisel sterk aanbevolen. 

Daar men nooit de weersomstandigheden kan inschatten zijn reserveschoenen een “must 
“. 

Dit voorkomt dat de wandelaars met modderige schoenen in de car moeten plaatsnemen. 

Reiskosten : € 7,- niet leden : € 15 - inbegrepen : autocarrit naar startplaatsen + fooi chauffeur + 
wandeltaksen. 

Opstapplaatsen : Nijverseel 7.40 u – Krokegem kerk 7.50 u –Mollem kerk 8 u –Asse Gemeentehuis 8.10u – 
Walfergem kerk 8.15 u –Kobbegem ( Brusselsestw ) 8.20u – 

Zellik Vliegwezenlaan 8.30 u . 

Aantal inschrijvingen beperkt tot 1 car. Tijdig inschrijven is de boodschap. 

Inschrijving slechts definitief na betaling  op rek : BE84 9300 0130 9059 van W.R.C. Manke Fiel. 

Aanmelden via de website www.mankefiel.be of Hubert Lenaerts Tel : 02.452.99.31 

Inschrijvingsformulier achteraan boekje of via website of facebook. 

 
Floratochten in Gentbrugge 

Traditiegetrouw worden op 18 maart 2018 terug de Floratochten ingericht met als start de polyvalente zaal 
“DeVierdeZaal”. Ruime parking in de omgeving. Dit jaar is er ruime keuze uit 9 afstanden met voor ieder wat 
wils, zelfs voor de andersvaliden. Bij het buiten komen van de startzaal is er direct een splitsing voor de 
andersvaliden om via “De Passerelle” die 150 meter lang is, het Volkstuinenpark te bereiken. Alle overige 
afstanden wandelen het Rattendaelepark in. Vele jaren geleden was dit een kasteeldomein, waarvan de 
achthoekige traptoren het enige restant is van het kasteel. In de volksmond spreekt men hier van kasteel 
Vilain. Tot vandaag heeft dit park, nog steeds omgeven door een gedeelte van een oude omwalling, zich 
ontwikkeld tot een bos. Via een onverhard pad komen we terug bij de andersvaliden in het Volkstuinenpark 
“De Meersen” met een oppervlakte van 4.5 ha, verdeeld over 164 tuintjes met ook hier een splitsing.  

http://www.mankefiel.be/


De afstanden 5 km tot 14 km blijven op het grondgebied Gentbrugge. De andersvaliden bereiken via rustige 
straten en paden de rustpost. De 6 km en 11 km bereiken met een kortere route, via onverharde wegen, ook 
de rustpost.  

De 8 km en 14 km doen nog een ommetje langs het onverharde pad “De Voshoek” genoemd naar de 
bekende overleden Gentse zanger Luc De Vos. Op 12/07/2016 op de verjaardag van Luc werd “De 
Voshoek” geopend. Je kan er even uitblazen op 1 van de 3 banken en genieten van het bijenhotel dat 
aanwezig is en zo wordt ook de rustpost bereikt.  

Van hieruit doen de afstanden 11 km en 14 km een lus langs rustige paden, enkele goed weggestoken 
stukjes groen en de Schelde om terug de rustpost voor een 2de maal te bereiken. Nu gaan alle afstanden 
een stukje samen tot aan het Noordbos. De andersvaliden doen een ommetje via enkele straten. De andere 
afstanden wandelen eerst het Noordbos in. Dit bos is gelegen ten noorden van het viaduct E17.  

Het bos uitgewandeld gaat het terug samen met de andersvaliden richting Frans Tochpark. De blikvanger is 
hier het vroegere Braemslot die dateert uit de 14de eeuw. In 1946 werd het door de toenmalige gemeente 
Gentbrugge aangekocht en werd gebruikt als gemeentehuis tot 1974. Nadien vond de muziekacademie er 
een onderkomen. Eens dit achterwege gelaten wordt de startzaal terug bereikt.  

De afstanden 17 km tot 30 km wandelen door de Gentbrugse Meersen, de Sloversdreef en het Vredesbos 
richting Heusdenbrug. De Sloversdreef is een dreef met langs beide kanten lindebomen. Men kan hier het 
“Kasteel Coninxdonck” bewonderen. In de periode van 1507 tot 1826 werd het Kasteel bewoond door de 
familie van Baron de Thysebaert. In 1793 wordt het geplunderd en in brand gestoken en in 1814 terug 
gerestaureerd.  

Het Vredesbos is een nieuwe site in het zuidelijk deel gelegen van de Meersen. Men kan hier wandelen in de 
vele dreven die het bos reik is. Over de Schelde wandelen is mogelijk via Heusdenbrug. Op deze plek stond 
vroeger een draaibrug. Er wordt verder gewandeld langs een stukje Heusdenbaan en enkele onverharde 
wegen en zo wordt de rustpost in Heusden bereikt.  

Van hieruit gaat het richting Damslootmeer, terug langs onverharde wegen en het vele groen die de 
gemeente rijk is. Voordat de afstanden 21km, 24 km en 30 km het private domein van het Damslootmeer 
inwandelen wordt er afscheid genomen van de 17 km. De afstanden die het Damslootmeer betreden 
kunnen nu genieten van 38 ha groen. Dit domein is eigendom van zeilclub RBSC, bied plaats aan ongeveer 
50 ligplaatsen (voor zeilboten) en heeft een clubhuis dat nu dienst doet als rustpost.  

Langs onverharde wegen voegen alle afstanden zich terug samen richting domein Kollebloem dat 4 ha 
groot is. Het heeft een wandelpad van 1 km met een educatieve zoektocht, 2 pétanque banen, picknick 
voorzieningen en een honden losloopweide. Nu wordt de rustpost voor de 2de maal bereikt.  

De 17 km en 21 km wandelen nu terug richting startzaal. De 24 km en 30 km wandelen even samen, maar 
splitsen zich al gauw van elkaar af. Via bos en veldwegen bereikt de 24 km de rustpost in Heusden voor een 
3de maal. De 30 km gaan alleen richting Harry Malterpark om zo langs het Kalverbos te wandelen. Dit 
natuurreservaat is gelegen vlak ten noorden van de Schelde en ten zuiden van de R4 en is afgesloten voor 
het publiek. Met wat geluk kan men hier in de vroegere zandwinningsput, die nu een plas vol leven is, 
genieten van enkele zeldzame dieren. Men kan er de pijlstaart, slobeend, krakeend en dodaars 
bewonderen. Na dit mooi stukje groen word de rustpost in Heusden voor een 3de maal bereikt. Samen gaat 
het nu richting Gentbrugge, langs groen en onverharde paden wordt het Geboortebos bereikt. 

Het Geboortebos drukt uit dat we de Gentse kinderen een mooie en gezonde toekomst willen geven. Het is 
gelegen in het zuidelijk deel van de Groenpool Gentbrugse Meersen. Ook in 2017 was er goed nieuws, want 
er werd terug een nieuw Geboortebos aangeplant voor de Gentenaartjes die in 2016 geboren werden. Via 
Het Noordbos en Frans Tochpark wordt ook de startzaal terug bereikt.  

Noteer alvast deze datum in jullie agenda. Voor diegenen die nog niet te gast waren bij ons wordt het zeker 
een grote ontdekking alsook een aangename en groene verrassing? Zij die reeds deelnamen kunnen dit 
zeker bevestigen. 

Tot dan ? 

de parcoursmeester 
Minnaert Danny 



NPO weekend. 

                                                            
          21 – 23 september 2018 
 
 

Wellicht zal deze afkorting jullie onbekend zijn , doch NPO staat voor Nationaal Park 
Oosterschelde.  Het is hier dat het traditionele wandelweekend in september 2018 zal plaatsvinden. 
Het NPO is een deel van de provincie Zeeland. Deze eilandenomgeving, op nauwelijks een 
boogscheut van ons verwijdert en toch zo weinig gekend door de Vlamingen. 
 Al hebben heel wat Zeeuwen mogelijk 
Vlaamse voorvaderen, die tijdens de periode 
van de reformatie het Vlaanderland ontvlucht 
zijn. 
Dat de Zeeuwse bevolking leeft met eb en 
vloed, kunnen jullie zeker ervaren tijdens het 
verblijf  in het duinengebied van Schouwen-
Duiveland. 
 
 

De toeristische trekpleisters als de Oosterscheldekering, 
het indrukwekkende Watersnoodmuseum, het 
middeleeuwse stadje Zierikzee, de stranden, de duinen 
en de bossen, bieden dat elke recreant hier aan zijn 
trekken komt. 

 
 
 
In het verblijfshotel konden we een optie bekomen voor 40 kamers . 
Daarom wacht niet langer en reserveer snel jullie deelname aan dit NPO we. 
 
Verblijf in volpension van vrijdagavond tot zondagmiddag , met wandelprogramma en andere 
animatie tijdens het we. 
Deelnameprijs : leden MF € 190,-   met annulatieverzekering:  € 200. 
                 Niet-leden : € 210 – met annulatieverzekering : € 220. 
Toeslag : 1 persoonskamers toeslag € 30. ( enkel mogelijk na akkoord hotel ). 
 
Reservatie slechts definitief na betaling van € 75 ,- per persoon op rekeningnr :  
BE46 6529 3932 4036 van J. De Bisschop 
 
********************************************************************************** 
   Inschrijvingsformulier NPO we 21 -23 sept 2018. 
 
 
Naam:     Voornaam  lidnummer  gsmnr: 
 

1) …………….   ……………  ……… ……………… 
 

2) …………….   ………….. . ……… …….. ……… 
 

Wenst in te schrijven voor het NPO we en stort € 75 / 85 ( indien annulatieverzekering gewenst ) per 
persoon voor 31 januari 2018.op rek : BE46 6529 3932 4036 . van J. De Bisschop  



Manke Fiel viert zijn jubilarissen. 
 
Dat 2017 een jubeljaar was in het kader van het 25 jaar bestaan van w.r.c. Manke fiel zal wellicht niemand 
ontkennen. Tal van extra activiteiten werden  gepland en uitgevoerd. 
Ook de gemeente Asse wou dit jubeljaar niet ongemerkt laten voorbij gaan en wilde de jubilarissen huldigen.  
 
Dit feestelijk gebeuren vond plaats in het jeugdcentrum ’t Jass, waar naast de jubilarissen ,eveneens 
vertegenwoordigers, van het gemeentebestuur Asse, het bestuur Wandelsport Vlaanderen en omringende 
clubs, alsook tal van MF medewerkers aanwezig waren. 
Na een inleidend welkomst woord van de voorzitter, waarin hij mededeelde dat we de sfeer van het museum “ 
De Vaerenbergh” wilden herbeleven. Het museum waarin regelmatig liedjes verkocht en gezongen werden 
Om de ambiance in dit feestgebeuren te brengen zorgden Walter en Dirk Evenepoel met typische volkse 
melodietjes. 
Deze liedjes werden vlot door de aanwezigen meegezongen. 
Anderzijds werd door onze lieftallige MF dames getracht de liedjes , aangevuld met het  streekproduct “ 
Assekoek “, aan de man of vrouw te brengen. 
 
Vervolgens nam de burgemeester ,Koen Van Elsen, het woord om onze club proficiat te wensen . Nadien 
kwam de penningmeester van Wandelsport Vlaanderen, Fons Leys, ons duidelijk maken waarom de lidgelden 
verhoogd  werden.  
Nadien werden de jubilarissen gehuldigd en ontvingen zij naast een MF rugzak, een fles Cuvée Manke Fiel en 
een fles oude geuze Mort Subite, de champagne van Asse. 
Na de huldiging brachten Walter en Dirk nog tal van vrolijke deuntjes, en als afsluiter zong Maurits Steps het 
clublied,waarvan het refrein met enthousiasme door iedereen werd meegezongen. 
De verkoop van het Manke Fielliedje bracht toch € 342,50 op. Dit bedrag wordt door Wrc Manke Fiel 
overgemaakt aan de Warmste Week.  
Bij het verlaten van de zaal ontvingen de aanwezigen nog een herinneringsgeschenk. 
 
De meesten aanwezigen gaven mekaar afspraak op de Manke Fielavond van 20 januari 2018 
Te Brussegem. 
 
**************************************************************************************** 
 
Berichtje na de Jubileumtocht 
 
Beste vrienden en vriendinnen, 
 
Wij hebben er waarlijk van genoten gisteren,  
fantastisch mooie wandel-parcours, de catering en de bediening waren eveneens dik in orde, de drank was van 
de bovenste plank, voor sfeer en gezelligheid 10 op 10. 
kortom dit is voor herhaling vatbaar, jullie mogen dat meer doen, echt serieus, ik zou deze hele opzet zo 
houden en met dezelfde mensen verder werken 'NEVER CHANGE A WINNING TEAM' 
bovendien zorgde Manke Fiel nog maar eens voor mooi weer, wat wil je nog meer! 
toch één minpuntje, in 't naar huis gaan hebben we toch nog een dik half uur naar onze wagen moeten zoeken, 
 dus ik stel voor dat bij een volgende gelegenheid eventueel gezorgd wordt voor genummerde parkeerplaatsen 
(nu moet ik wel zeggen dat we net voor ons vertrek elk nog nen Duvel naar binnen gewerkt hadden...hihihi) 
nogmaals bedankt voor de aangename dag 
 
Marleen en Robert      
 



Herisemwandeling te Alsemberg. 
 
Niettegenstaande de weersprofeten donkere wolken over Alsemberg 
hadden voorspeld voor zondag 19 november, lieten een 
vijfentwintigtal Manke Fielleden zich toch niet afschrikken.  
 Met een herfstzonnetje als wandelgezel, gaf Hubert Broodcoorens het 
startschot voor Herisemwandeling. 
Vooreerst brachten we bezoek aan de bedevaartskerk van O.L.Vrouw 
van Alsemberg.  
Het beklimmen van de trappen naar de kerk verdiende op zich al een 
aflaat. 
Nadat Hubert ons de geschiedenis van de kerk verteld had, daalden we 
naar de vallei van de Molenbeek. Wandelend langsheen de Molenbeek 
maakten we kennis met de industriële archeologie van de papier en 
kartonindustrie. Niet alleen de gebouwen hadden de aandacht maar ook het  
prachtig golvend landschap was een streling voor het oog.   Na een uurtje 

wandelen bereikten we de Herisemmolen. Het 
museum dat zeker de moeite waard is om te 
bezoeken, noteerden we voor een volgende 
gelegenheid. De deelnemers hadden meer oog 
voor de bierherberg , waar men op het terras 
nog kon genieten van een  lambiek, 
streekbiertje of een lekkere kop koffie. Nadien 
ging de tocht richting Begijnenbos. Enkele 
flinke beklimmingen zorgden er voor dat menig 
deelnemer al puffend de top bereikte. 
Vervolgens werd de afdaling ingezet richting 
het CC De Meent, waar alle deelnemers 
vermoeid doch voldaan van de flinke tocht 
aankwamen. 

 
 
 
 

Bij de jubileumtocht 
 

 



Wandelbus naar Harelbeke ( Stasegem ) bij WSK Marke  
 

                                                    zondag 8 oktober 2017 
 

Beste Manke Fielvrienden, 
Ik was er vroeg bij in Lebbeke om als eerste op de bus te stappen richting Opwijk -Nijverseel waar 
de eerste wandelaars opstapten. 
Vervolgens ging het de richting van Krokegem -Mollem -Asse - Walfergem -en Zellik. 
Niet tegenstaande het mooie weer in vooruitzicht waren er toch 14 afwezigen wegens ziekte of 
familiale reden die er niet bij konden zijn.  
Na Zellik ging het richting E40 en E17 tot de afrit van Harelbeke , wij waren al tegen 10 uur bij de 
wandelclub WSK Marke waar de voorzitter Rik Bulckaen ons stond op te wachten. 
Ondertussen was Erik & Hubert achter de inschrijvingskaarten . 
Intussen was de zon reeds door de wolken en konden de wandelaars onder de beste 
omstandigheden aanvatten , zij die de korte afstanden wandelen konden na de middag nog een 
busritje krijgen naar de stad Kortrijk. 
De andere wandelaars met lange afstanden van 18-24 km waren zeker terug tegen 16 uur om de 
terugkeer aan te vangen naar Asse. 
De wandelaars die de bus nemen richting Kortrijk centrum 
konden heerlijk genieten van een stadswandeling langs het 
begijnhof ,kerken, torens, of een leuk terrasje op de grote 
markt.  
De gelegenheid bij uitstek onder een stralende zon om te 
proeven van een streekbiertje met ( frietjes) erbij. 
Wij waren terug verwacht met de bus aan de startplaats om 
16 uur om de andere wandelaars op te pikken om richting 
Asse terug te keren, wij hebben er van genoten en hopen 
jullie ( alle wandelaars ) terug te zien aanstaande zaterdag 
14/10/2017 op onze 25 jaar Jubileumtochten te Asse Ter 
Heide. 
Emiel. 
 
 



Tochtenkampioen 2018. 
 
Al is de laureaat voor 2017 nog niet gekend, toch willen we onze MF leden aanmoedigen om ook in 
2018 onze club “ Manke Fiel “ te vertegenwoordigen op de wandeltochten van de ons omringende 
wandelclubs, maar mogelijk ook bij clubs op de meest diverse plaatsen in Vlaanderen, Wallonië, of 
zelfs in het buitenland. 
 
Ook  in 2018 wordt het tochtenkampioenschap ingericht. Elke deelnemer is winnaar, daar de IVV 
stempels die men verzamelt door deelname aan de tocht, worden omgezet in clubstempels.  
Anderzijds kunnen de laureaten ( goud – zilver - brons ) 
gratis  deelnemen aan de feestmaaltijd  tijdens de Manke Fielavond en daarnaast ontvangen de 
laureaten nog een leuk geschenk. 
 
Wie aan het kampioenschap deelneemt dient wel zijn tochtenkaart aan te vragen. 
 
Alvast succes en veel wandelplezier. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sterwandelingen 
        Zondag 21 januari 2018. 
 

Sterwandeling te Peizegem – Merchtem. 
 

Wie na de sfeervolle Manke Fielavond even wil bekomen is van harte welkom op de 
33 ste Winterse Brabantse Kouterstocht. Dit jaar bieden De Lustige Wandelaars 
(4061 )-  een volledig nieuw parcours aan langs rustige en landelijke wegen. In de 2 
nieuwe controleposten kan men een hapje en een drankje nuttigen. De verre 
uitzichten over de Kouters, zorgen voor mooie winterse taferelen. Zelfs op de korste 
afstand kan men de natuur bewonderen. 
Op de langere afstanden kan men genieten van een deel van Buggenhout Bos, alsook 

het Lijsterbespark in Merchtem. Voor de deelnemers is er gratis Vermeiren speculoos. 
Deze sterwandeling is gratis voor de  Manke Fielleden. Vergeet jullie strookje niet mee te nemen + 
lidkaart. 
Vrije start tussen 8 en 15 u. – Zaal Ons Parochiehuis Peizegem, Nieuwlaan 67 , Merchtem. 
www.delustigewandelaars 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sterwandeling te St Niklaas. 
 
Organisatie : wandelclub De Lachende Klomp St Niklaas. 

. Pannenkoekentocht: 11 februari 2018 
Het vertrek heeft plaats in de ruime cafétaria van SBSO Baken aan de rand van Sint-Niklaas. De 
wandeling gaat richting Haasdonk, langs het Fort van Haasdonk en de Haasdonkse bossen. Het Fort van 
Haasdonk, een militaire vesting uit WO I is door een gracht omsloten en is momenteel een beschermd 
natuurgebied en is de ideale en belangrijkste overwinteringplaats in België voor duizenden vleermuizen. 
Startplaats : Secundaire school Baken, Bellestraat 89, Sint Niklaas. 
Afstanden : 6-10-15-21-30 km naar keuze 
Deze sterwandeling is gratis voor de  Manke Fielleden. Vergeet jullie strookje niet mee te nemen + 
lidkaart. 

http://www.delachendeklomp.be/images/stories/PDF's/Fort%20van%20Haasdonk.pdf


Terugblik op ….. 
 

 
 

Modderploeteren te Saive. 
 
 

 
De wandelbus naar de Wapenstilstandtocht van de “ Cercle des marcheurs de Saive “ startte niet alleen onder 
een miezerige wolkenmassa, maar ook  de voor de “ Manke Fiel vrienden” gekende dubbeldekcar was niet 
van de partij maar wel 2 cars. 
Hierdoor was niet altijd duidelijk wie wel of niet aanwezig was. Sommige deelnemers wijzigen al eens van 
opstapplaats en dat geeft voor de reisleider problemen en heeft soms onnodige wachttijden tot gevolg. 
Daarom graag bij inschrijving opstapplaats en gsm-nummer  vermelden, zodat we contact kunnen 
opnemen,tenzij jullie zelf een bericht sturen. 
 
Via de E40 snorden beide chauffeurs richting Luik om vervolgens via Blegny, de deelgemeente Saive te 
bereiken.  
In de buurt van het cultureel centrum ( vroegere kazerne) stonden de parkwachters ons reeds op te wachten en 
konden de chauffeurs vrij kort hun cars stationeren. 
 
Doorheen een grote indrukwekkende toegangspoort wandelden we nadat Hubert en Erik ons voorzien hadden 
van inschrijfkaarten, via het vroegere paradeplein richting de startzaal. 
 
Een vrij grote startzaal waar iedereen gemakkelijk plaats vond om de inschrijvingsformaliteiten te vervullen 
en te overleggen over het gewenste parcours.  
Met de druilerige weersomstandigheden geen gemakkelijke keuze. Iedereen startte met een open vraag :  

“ Wat zou het land van Herve ons te bieden hebben , “. 
Al snel was er een splitsing en kregen de wandelaars die voor meer dan 4 km 
kozen een aardige afdaling voor de voeten die in het begin nog geasfalteerd was 
doch later overging in een modderig en glibberig wegeltje. De modder kleefde al 
snel aan onze schoenen ,waardoor glij- en slippartijen niet uitbleven. Na een 
afdaling krijg je meestal een helling en daar was het  voor de meesten toch even 
puffen. Een hellingsgraad van 17 % zijn we in het land van Asse niet gewoon. 
Gelukkig konden we even verpozen in verzorgde rustposten . Gelukkig bereikten 
alle deelnemers veilig en wel de aankomst. Daar in de buurt ook een overdekte 
markt was, konden sommige deelnemers hier ook wat shoppen en mogelijk zelfs 
een “ koopje “ doen. 

 
 
 
Een twintigtal deelnemers vertrok om 1 u naar de 
mijn van Blegny. In dit mijnmuseum konden ze 
kennis maken met de arbeidsomstandigheden van 
de mijnwerkers. De moedigsten trokken zelfs een 
mijnwerkerspak aan om het “ zwarte goud “ te 
ontdekken. 
Niettegenstaande de mindere weersomstandigheden 
beleefden we toch een aangename wandeldag .  



 

Een stertocht is een wandeltocht waaraan de leden van de wandelclub gratis 
kunnen deelnemen. Het inschrijvingsgeld wordt door wrc Manke Fiel betaald. 
Deze formule geeft ook de leden die niet deelnemen aan de wandel-busreizen de 
gelegenheid om bij bepaalde tochten gratis te wandelen. 
Men hoeft slechts onderstaand formulier ingevuld bij de start af te geven. 
Anderzijds hopen we op deze manier onze club beter te laten uitkomen op de 
tochten. 
Regelmatig krijg ik de opmerking van andere leden, dat men weinig MF-leden 
ontmoet op de wandelorganisaties. Dit is wellicht te wijten aan de ruime keuze 
van de tochten waaruit onze leden vrij kiezen. 
 
Sterwandelingen 2018, 
Zon  21-01-2018 De Lustige Wandelaars 4061   Merchtem 
Zon  11-02-2018 Pannekoekentocht 3025   Sint-Niklaas  
Zat  29-04-2018 Vlaanderen Wandelt 1047   Brasschaat 
Zon  29-04-2018 Vlaanderen Wandelt 3282   Brakel 
Zat  04-11-2018 Singeltochten 4033    Strombeek-Bever  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sterwandeling : 33é Winterse Brabantse Kouters Tocht 
De Lustige Wandelaars ( 4061) 1785 Merchtem  21/01/2018  
 
Naam :………………….   Voornaam:………..    Lid. wrc Manke Fiel: …… 
 
Straat : ……………………nr:… Postcode :……. Plaats:………………………. 
 
Wenst deel te nemen aan de wandeltocht. Het inschrijvingsgeld wordt 
afgerekend door de club WRC Manke Fiel 4046 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sterwandeling: Pannenkoeken Tocht  
De Lachende Klomp ( 3025 ) 9100 Sint Niklaas   11/ 02/ 2018 
 
Naam :…………………….Voornaam:………… Lid wrc Manke Fiel …….. 
 
Straat : …………………….nr:… Postcode:………Plaats:……………………….…  
 
Wenst deel te nemen aan de wandeltocht. Het inschrijvingsgeld wordt afgerekend door de 
club WRC Manke Fiel 4046. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

Sterwandelingen.  



 
 

Café “Bij Boontje” 
 

Jean-Pierre en Linda 

Kalkoven 73 

1730 Asse 

02/452.84.29 

 

 

     

     

 

 

 

    

                  Uit sympathie 

                         Ronny 
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