


 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

 

http://www.mankefiel.be/
mailto:vandeveldehugo@gmail.com
mailto:walter.avoux@skynet.be
mailto:hubert.lenaerts1@proximus.be
mailto:HubertB@telenet.be
mailto:jos@debira.be


Woordje van de voorzitter. 
 
 
 
 
Beste Manke Fielvrienden, 
 
 
 
 
 
Hopelijk valt met deze MF-info ook de lentezon in jullie huiskamer 
binnen. 
 
De deelnames aan de clubtochten en de andere tochten zijn een 
meevaller. Regelmatig zie ik deelnames van Manke Fielvrienden in de 
uitslagen van de georganiseerde tochten. 
 
Anderzijds zijn tal van medewerkers reeds drukdoende om de omlopen 
van de Manke Fieltochten voor te bereiden en af te wandelen, zodat 
we de laatste dagen voor geen verrassingen worden geplaatst. Al weet 
men nooit, daar bij een buitensport als wandelen de weersom- 
standigheden een belangrijke rol spelen. 
Spreek in ieder geval jullie familie, kennissen en wandelvrienden aan 
om deel te nemen aan de Manke Fieltochten op zondag 15 april e.k. 
Hoe meer wandelaars, hoe groter de wandelvreugde.  
 
Bij dezen doe ik eveneens een oproep om allen deel te nemen aan de 
wandeldag “ Vlaanderen wandelt” te Brasschaat of Brakel op zondag 
29 april ek. De wandeltaks is ten laste van de club. ( zie bon verder in 
de info ). 
 
Verder wens ik jullie nog een zonnige lente toe, met veel 
wandelplezier.  
 
Met sportieve groeten, 
 
Jos De Bisschop 
Voorzitter 
 
   
 

Walter
Cross-Out



 

  

 

…………………………………………………………………………………………….. 
Voor de wandelende MF-leden  

Beste Manke Fielvrienden,  
Tal van medewerkers zijn reeds geruime tijd actief om de strooibriefjes te verspreiden op 
andere tochten.  
Anderen nemen voorbereidingen voor de organisatie op zich en op zondag15 april a.s. 
zullen een zestigtal medewerkers klaar staan om een paar duizend wandelaars een zo 
aangenaam mogelijke wandeling aan te bieden. Hopelijk is de weermaker in een goeie bui 
en bezorgt hij ons een schitterende lentedag. Mag ik jullie allen die geen taak op zich 
genomen hebben, oproepen om op 15 april te komen wandelen samen met de andere 
wandelvrienden. Hoe meer wandelaars hoe meer vreugd.  
Als beloning voor jullie deelname biedt het clubbestuur alle MF leden een boterham met 
platte kaas + kriek aan op vertoon van hun lidkaart, startkaart en onderstaande bon. Tot 
zondag 15 april.  
 
Bon voor gratis boterham met platte kaas + kriek  
Aangeboden aan MF-leden die deelgenomen hebben aan de MF.tochten.  
Naam: 1: …………………………………………………………………… Lidnummer: …………………….  
             2; ………………………………………………………………….. Lidnummer: ……………………… 



Manke Fieltochten 15 april 2018. 
 
 
Start : Jeugdcentrum ’t Jass,( Jeugdhuis ’t Bronneken )  Asphaltcosite 20 ( N9K) , 1730 Asse. 
 
 
Alle afstanden. 
 
Bij het verlaten van de startzaal naar links, links achter de “ rollersput “  en verder links  naar  ringweg N9K, 
en vervolgens op Ringweg links volgen tot verkeerslichten overweg.( 350 m ) Overweg dwarsen = 
Stationsstraat.  
Ter hoogte Asse station ( bushalte ) = Stationstraat. Aan het zebrapad de Stationstraat  dwarsen naar 
Bergestraat. 
Rechtdoor Bergestraat  tot Parklaan. Waalborrepark ingaan en aan conciërgewoning links volgen tot 
betonweg rechts volgen richting Pastinaken.( splitsing omloop 10 km ) Links volgen ( parking 
sporthal/zwembad ) . 
Parking verlaten en op  Pastinaken naar links vervolgen tot Potaarde. 
Splitsing ( 1  km ) 
Omloop 3 km. 
 
Start met alle afstanden, via Waalborrepark en vervolgens de 5 km omloop volgen tot de Bergestraat. 
 op T splitsing. 
Hier gaan de 3 km naar links en nemen , de 1 ° weg rechts onder de spoorweg tot op de N9. 
De N9 dwarsen ( Gevaarlijke weg ) . N9 naar links volgen tot de Vaalstraat . Rechts afslaan  en rechtdoor 
tot dr Lindendries. Op T links  Lindendries tot 1 ° veldweg rechts ( woning nr     ). 
Veldweg inslaan en rechtdoor volgen tot op 4 sprong. Hier links afslaan en meewandelen met de andere 
afstanden tot aan 't Jass. 
afstand circa : 3.5 km. 
 
 
Splitsing  5 km. 
 
De 5 km  wandelaars stappen links de Potaarde op langsheen het zwembad , op T rechts volgen =  
Bergestraat . Rechtdoor tot 1 ° straat links = Steenakker. Rechtdoor richting spoorweg. Op de fietsweg 
rechts fietsweg volgen tot Petrus Ascanusstraat. 
Links de spoorlijn kruisen en rechtdoor tot N 9 = Brusselsesteenweg. 
Rechts afslaan en rechtdoor fietspad volgen tot kerk Walfergem - Tenberg (verkeerslichten ). 
De N9 kruisen( gebruik de knop verkeerslichten  . Voor de kerk en vervolgens rechtdoor over het H. 
Hartplein naar de Stevenslaan. Begin Stevensveld rechts losweg inslaan tot op de controlepost. ( 2450 m ) 
Na controle Walfergem : 
Via losweg naar  Stevensveld. Rechts Stevensveldvolgen tot H. Hartlaan; 
Links naar beneden volgen tot Bergveld. Op Bergveld rechts volgen tot Lindendries. 
Rechts Lindendries tot Wolfrot. Links Wolfrot inslaan tot Langeweide. 
Links Langeweide inslaan en volgen tot aardeweg ( voorbij toegang kerkhof ). 
Rechtdoor aardeweg volgen tot 2 ° veldweg links. Links afslaan . Deze aardeweg volgen  
tot deze weg overgaat in betonweg. Deze betonweg brengt ons terug naar de Asphaltosite.  
Asphaltcosite naar startzaal =  
aankomst. 
   
Afstand : 5055 m. 
 
 
De andere afstanden volgen rechtdoor Pastinaken tot de Terlindenvijverstraat. (= 50 m ) 
7 14 21 en 30 km wandelaars. 
 
Rechts de Terlindenvijverstraat inslaan en schuin links volgen . Bij wegsplitsing ( Vijverstraat) links 
Terlindenvijverstraat blijven volgen. Ter hoogte woning nr 19 , links Terlindenvijverstraat volgen .( opgelet: 
straatnaambordje verdwenen ) Dit gedeelte van de Terlindenvijverstraat gaat over in de veldweg 
Lantierenhoutweg. Op deze weg links aanhouden tot op T  = Petrus Ascanusstraat. 



Links  Petrus Ascanusstraat volgen tot 4 sprong . ( woningnr 101 )Splitsing . ( 3070 m. )  
De 7 km wandelaars stappen rechtdoor de Leyniersdreef in tot op T = Bergestraat . 
Links Bergestraat volgen tot 1 ° straat rechts = Gulden Vliesstraat(. Rechtdoor tot fietspad. Links fietspad  
volgen tot spooroverweg =Petrus Ascanusstraat.( aansluiting met 5 km omloop )  P.A.straat naar rechts 
volgen tot Brusselsesteenweg . Rechts Brusselsesteenweg volgen ( N9 ) tot verkeerslichten. ( Walfergem 
Kerk ) Oversteken.( gebruik de knop verkeerslichten ).Via H. Hartplein naar Stevensveldlaan. Rechts losweg 
naast de afsluiting school instappen tot Controle. 
 
Afstand : 4620 m 
 
Na controle volgen de 7 km wandelaars  dezelfde omloop als 5 km wandelaars tot het eindpunt ‘t Jass. 
 
Totale afstand : 7225 m. 
 
10 KM. 
 
De 10 km wandelaars starten samen de overige wandelaars en volgen mee tot in het Waalborrepark. 
SPLITSING.( na 673 m )  De 10 km wandelaars wandelen rechtdoor in het park richting Asse Centrum,Ter 
hoogte kasteel Waalborre links ( lantaarnpaal 899)  naar uitgang richting de Witteramsdal. Pastinaken 
kruisen en rechtdoor Witteramsdal afdalen tot 1 ° straat rechts = Potteel. 
Potteel volgen tot T = Parklaan. Links Parklaan volgen tot parking Boekfos. 
Links afslaan en langsheen parking en jeugdcentrum naar vijvers afdalen,.Steeds links aanhouden Weg 
achter de vijver volgen om vervolgens natuurgebied te verlaten( bordje Kruisborrewandeling ) en links te 
volgen richting Witteramsdal. 
Op Witteramsdal naar links tot Vijverstraat.( rondpunt ) Rechts Vijverstraat volgen tot op de 
Terlindenvijverstraat.( 3074 m)  Daar aansluiting met andere afstanden, ,naar Petrus Ascanusstraat en 
vervolgens rechts Kattenberg volgen. 
Na ongeveer 750 m,ter hoogte paal mountainbikeparcours (splitsing)( 5081m) . De 10 km wandelaars 
stappen rechtdoor tot op T en vervolgen  links naar omhoog de veldweg tot de  Bergestraat. 
Op Bergestraat rechts volgen richting spooroverweg( Kruiskouter ). Voor de overweg links fietspad volgen tot 
overweg Petrus Ascanusstraat. Op P.A.straat rechts richting N9 = Steenweg naar Brussel. 
De N9 volgen tot verkeerslichten. Oversteken. H.Hartplein + verder naar controle samen andere afstanden. 
Tot controle Walfergem : 7130 m  
Na controle Walfergem met andere afstanden naar ‘t Jass. Circa 9570 m  
 
 
 
 14 - 21 - 30 km  
 
 
Na splitsing Kattenberg ( 3070 m ) rechts de Kattenberg afdalen en vervolgens omhoog brede veldweg 
volgen, na bocht naar links bij 1° veldweg rechts afdalen( mountainbike parcours ) ( Splitsing ) Deze 
veldweg rechts richting St. Ulriks Kapelle ( Vrijthout ) volgen, rechts volgen tot men links in het veld 4 gele 
buizen gasleiding bemerkt.Let op : voorheen reeds 2 X 3 gele buizen voorbij gewandeld ). 
Hier links veldweg volgen richting boskant en rechts voor boskant tot links veldweg ( P.A.pad + verbodsbord 
) .R. rechtdoor volgen tot op T = Assestraat Links volgen , naast viaduct E 40 , tot aan loonwerken François.  
 Op T links . ( electriciteitspaal 312 ) P.A. pad – richting paardensportcentrum Bloso –Manège ter Wilgen.  
Bij 3 sprong rechts volgen = Zavelstraat . Op T rechts = Boterberg volgen tot Gemeentelos. 
Deze straat (doodlopend ) rechts inslaan  en vervolgens links Meelblok inslaan , rechtdoor volgen op 
veldweg  en op T rechts volgen  tot oud Gemeentehuis = Notelaarsstraat =  Controle. 7330 m. 
 
 
Na controle links Notelaarsstraat volgen tot 1 ° straat links = St Godardusstraat. 
De St Godardusstraat volgen tot woning 26. Rechts afslaan =  St Godardusstr volgen tot woning nr 28. 
Hier links veldweg inslaan en rechtdoor volgen tot overweg spoorweg. Voor overweg links veldweg volgen 
tussen veld en spoorweg tot volgende overweg. De spoorweg kruisen en links langsheen spoorweg = 
Spoorwegbaan. Deze weg volgen tot volgende overweg . Overweg kruisen en onmiddellijk rechts = 
Spoorwegbaan. Bij Y splitsing rechts Poel volgen tot T = Kruiskouter.( aansluiting met 10 km omloop ) De 
Kruiskouter naar rechts volgen tot net voor de overweg . Links afslaan en fietsweg  volgen tot Petrus 
ascanusstraat.  Naar rechts overweg kruisen en samen met 5 en 7 en 10 km wandelaars naar Controle 
Walfergem. 



 
Afstand tot controle Walfergem : 11620 m; 
 
Na controle : omloop 5  - 7 - 10 - 14 - 21 en 30 km ( 2 x ) volgen tot eindpunt ‘t Jass. 
 
Totale afstand omloop 14 km : 14225 m.  
 
 
21 km ( lus Bekkerzeel 21 en 30 km) 
 
Na controle Bekkerzeel =  links Notelaarstraat . 
Links Notelaarstraat volgen,die overgaat in Schutstraat tot eerste straat = rechts Kleistraat. 
Rechts Kleistraat volgen tot eerste straat = rechts C.Crappestraat. 
Rechts Crappestraat volgen onder brug door, straat = Bekkerzeelstraat . Deze straat volgen tot op Y = rechts 
Bekkerzeelstraat. 
Rechts Bekkerzeelstraat volgen tot eerste verharde weg 
Rechts volgen tot op T . Links trage weg volgen= Volbroekweg , deze weg en achter electriciteitscentrale 
rechts afdalen. Opgelet voor bramen en diepe sporen ! Einde veldweg =  Assesttraat . Assestraat volgen tot 
viersprong . Oversteken en Kerkstraat volgen tot op de Brusselstraat . 
Brusselstraat kruisen en naar  rechts Brusselstraat volgen tot woning 663. 
Hier links Kapellevoetweg volgen tot T = Links Krekelendries. 
Links Krekelendries volgen tot eerste voetweg links. 
Links voetweg volgen tot de Zavelstraat . Zavelstraat kruisen en rechtdoor is Brusselweg en vervolgens 
Schijffelberg . Deze weg volgen tot op T = Tenbroekstraat. 
Rechts Tenbroekstraat volgen tot eerste onverharde weg .( Vallenbosstraat ) 
Links onverharde weg volgen tot op T=  .( Vallenbosstraat ). Rechts = Lindenberg. 
Rechts Lindenberg volgen tot op de Brusselstraat . 
Brusselstraat oversteken en links Brusselstraat volgen tot eerste straat rechts  = Draaiberg. 
Rechts Draaiberg volgen en wordt vervolgens Kortemansstraat . Deze straat volgen tot Y. 
Hier links J. Mertensstraat volgen tot eerste straat links = Kleistraat. 
Links Kleistraat volgen tot op T = Notelaarstraat . 
Links Notelaarstraat volgen tot op rustpost Bekkerzeel = 7,870 km. 
 
 
30 km . 
 
Lus na controle Walfergem ( 1 x ) . 
Na 1 ° controle Walfergem, richting H.Hartplein, links afdalen naar N9 = Brusselsesteenweg. 
Op Brusselsesteenweg links volgen tot 2 ° straat links = Kruiskouter. Links afslaan tot T. 
Rechts afslaan = Benedenstraat . Stijgen tot 1° straat links = Roost. Roost volgen tot op T = Hoogstraat. De 
Hoogstraat volgen tot de Langestraat. Langestraat kruisen. Rechtdoor = Diepestraat. Rechtdoor volgen 
langsheen magazijnen Delhaize en vervolgens langsfietsweg tussen magazijn +Delhaize en veiling. ( naar 
knooppunt 4 .) tot op T = IS. Crockaertstraat. 
De Is. Crockaertstraat naar links volgen tot 1° veldweg rechts( 51 )  . Deze veldweg volgen tot aan de 
magazijnen Bomaco. Ter hoogte spooroverweg, ,naar links afslaan. De 2 sporenbetonweg steeds rechtdoor 
volgen en langsheen kapel rechtdoor = oude Merchtemsebaan. Op 3 sprong rechts volgen tot volgende 
veldweg.  
De veldweg links volgen tot kasseiweg. Kasseiweg kruisen en rechtdoor = Hennekensmolen. 
Volgende veldweg links inslaan ( richting hoger gelegen boerderij ) = Hammestraat. 
Op T = Lierput , richting kerk en rechts langsheen kerk tot 4 sprong ( MortSubite ) . 
Links volgen = Broekstraat op splitsing ( pleintje ) rechts aanhouden = Broekstraat. 
Vervolgens Heierveld volgen , steeds rechtdoor tot Lindendries. Lindendries volgen tot rondpunt. Vervolgens 
links Keesdal en 1 °straat rechts inslaan = H. Hartlaan . 
De H.Hartlaan volgen tot Stevensveld. Stevensveld links inslaan en voorbij toegangspoort lagere school 
Walfergem, links losweg volgen tot controle Walfergem. 
 
Lus : 10500 m . 
 
 
 Bewonder de maquette van het Manke Fielmuseum tijdens de Manke Fieltochten. 



Wandelbus naar Broechem en Deurne ( Diest ). 
 
    Zondag 8 april 
2018. 

 
Deze wandelbusuitstap  brengt ons eerst 
naar WSV De Ranstuilen. 
Tijdens de Walk 2 Gethertocht, zullen jullie 

genieten van het landelijke natuurschoon van Broechem. 
Mogelijk wandelen we langsheen de mooie kastelen als 
het Broechemhof of het Bossenstein. Wat is er geworden 
van de vroegere Britse legerbasis ? 
Wandelafstanden : 4 of 7 km 
 

In de namiddag zal Sporton te Deurne ( Diest ) onze gastclub zijn. 
Hier zullen de deelnemers kunnen wandelen in een bosrijke omgeving, met enkele 
” kuitenbijters” zoals de Rode Berg en de Houterenberg .Ook het natuurreservaat 
Gerhagen staat op het wandelparcours. 
Wandelafstanden : 5 - 7 – 13 km . 
 
Vergeet geen reserveschoeisel !!! . Een propere car is aangenamer voor 
iedereen. 
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 
 
============================================================================= 
 

Sinksentocht te Hekelgem 
          Zondag 20 mei 2018. 
 
Clubwandeling te Hekelgem. Sinksentocht. 
 
Met deze clubwandeling op de zondag van Pinksteren,  zullen we deelnemen aan de Sinksentocht 
van De Pajotten Hekelgem. 
Afspraak : Cultuurzaal Sanderus, Bellekouter 99 te Hekelgem. 
 
Startclubwandeling om 14 u. afstanden : 4 – 7 of 12 km. 
 
Samen ontdekken we de groene plekken van Affligem wellicht met het gezang van de E 40 als 
stapmuziek. De kleinere afstanden blijven in de omgeving van Hekelgem en Teralfene. 
Wie de 12 aandurft , stapt met flinke tred naar het dorp van de “ papeters “ Essene, alwaar ze op de 
controlepost in de parochiezaal even op adem kunnen komen. 
De Pajotten verloten elk uur een verrassingsprijs onder de deelnemers. 
 
Kom meestappen in Hekelgem. Een gelegenheid om met andere MF leden kennis te maken.  

http://www.mankefiel.be/


 
 

    
Wip eens vroeg uit de veren en kom naar het landelijke Kobbegem. 
 
Tijdens de wandeltocht kunnen jullie genieten van de dauwparels, het ochtendconcert van de ontwakende 
vogels. Mogelijk springt er een haas of konijn voor jullie voeten weg .  
Mogelijk zien jullie zelfs een opkomende zon ? 
Zeker is dat jullie zullen genieten van deze ochtendtrip in het voormalige “ Kubbingahaim “ en de 
omliggende velden van de Maalbeek . 
Na de wandeling wacht de deelnemers een smakelijk ontbijt. 
Deelnameprijs : € 6,- 
Start : Wandeling : Kerk St Magdalena en St Gaugericuskerk , Lierput–, om 6.30 u. 
 
Voor de praktische organisatie , graag uw deelname aanmelden bij Hubert Lenaerts tel : 02.452.99.31 of via 
www.mankefiel.be 
 

 
   Hoppetocht te Opwijk. 
 
       Zondag 17 juni 2018. 
 
Met deze clubwandeling zijn we te gast bij de WSV De Hopbelletjes Opwijk. 
Voor deze wandeling is er keuze tussen volgende afstanden :  4- 8 -12 km. 
Vanuit het Gemeenschapscentrum Hof Ten Hemelrijk, wandelen we richting Droeshout.  
Naargelang de gekozen afstand verkennen de deelnemers het Hellepad en de Paddebroeken. 
Controleposten in de parochiezaal Droeshout en/ of de kantine Cristal Boys ( Sleewagen ).  
Wandel mee met tal van andere MF vrienden en geniet van deze zomerse wandeltocht. 
 
Verzamelen en inschrijven : vanaf 13.30 u in  G.C Hof ten Hemelrijk, Kloosterstraat 7 ,Opwijk. 
 
Start wandeling : 14 u  G.C Hof ten Hemelrijk, Kloosterstraat 7 ,Opwijk.   
 

http://www.mankefiel.be/


Clubkampioenschap 2017. 
 
 
Tijdens de MF avond op zaterdag 20 januari ll. mochten we Lieve en Jean De Gieter- Spillebeen huldigen als 
kampioenen van 2017. Met 108 tochten op hun palmares mochten ze de clubkampioenen van het voorbije jaar 
zijn. Lieve Vanderpoorten, volgde in het spoor , als bronzen laureaat met 102 tochten.  Ook tal van andere 
MF leden namen deel aan het kampioenschap. In totaal mochten we deelnames noteren van 875 tochten. 
Weliswaar werd er door de MF leden veel meer deelgenomen aan de georganiseerde wandeltochten, doch niet 
alle wandelaars nemen deel aan dit kampioenschap. 
 
Wil je in 2018 tot de laureaten behoren of je stempels verdubbelen, vraag dan aan een bestuurslid jullie IVV 
tochtenkaart.  
 
Aa alle deelnemers een dikke proficiat voor de inzet en vergeet niet deelnemen is belangrijker dan winnen.  

       
   Tochtenkampioenschap 

2017 
 

       
 Naam  Voornaam aantal   
       

1 De Gieter  Jean  108  
1 Spillebeen Lieve  108  
3 Vanderpoorten Lieve  102  
4 Van Rossen  Rob  54  
5 Van Es  Marieke  48  
6 Devos  Ann  44  
7 Lievens  Etienne  41  
8 Van de Steen  Hilde  41  
9 Nevens  Gisèle  40  

10 Van der Cruyce Roger  40  
11 Eylenbosch Julienne  30  
12 Tielemans Willy  30  
13 De Bisschop Jos  25  
14 Rydant  Marcel  20  
15 Dupont  Julienne  20  
16 Van Ransbeeck Frans  20  
17 Polspoel  Henri  20  
18 Tielemans Agnes  20  
19 Van Laethem Nadine  20  
20 Lenaerts  Hubert  17  
21 Van Ransbeeck Frans  10  
22 De Block  Frida  10  
23 De Batzelier Linda  7  
       
     875  
       
       
       



Manke Fielavond. 

 

        Zaterdag 20 januari 2018. 

De locatie in de gemeentelijke feestzaal te Brussegem wordt stilaan een vertrouwde omgeving voor tal van 
Manke Fielvrienden om mekaar de beste wensen voor het nieuwe jaar over te maken, waarbij een lekkere 
maaltijd fijn meegenomen is. 

Een 156 Manke Fielvrienden hadden zich ingeschreven en rond 18.30 u 
begon de zaal aardig vol te lopen. Tal van aanwezigen waren vol lof over de 
tafeldecoratie, waaraan de MF medewerksters met veel toewijding hadden 
gewerkt. 

Omstreeks 19.15 u was iedereen aanwezig en mocht de voorzitter, Jos, de 
aanwezigen verwelkomen en namens het bestuur iedereen een fijn 2018 
toewensen. Ook werden enkele ogenblikken van stilte in acht genomen om 
onze overleden MF vrienden of dierbaren te gedenken. 

Ook werd duidelijk gemaakt waarom werd afgestapt van de eigen 
clubwandelingen en we in de toekomst de clubwandelingen zouden 
organiseren bij andere wandelclubs. Hierdoor steunen we de andere clubs 
en maken anderzijds ook publiciteit voor onze eigen cluborganisaties. 

Anderzijds werd ook aandacht gevraagd voor het clubkampioenschap waarbij elk MFlid zijn stempels 
minimaal verdubbeld en zelfs laureaat kan worden. 

Na de inleiding werd het voorgerecht door de keukenploeg opgediend en de mooie presentatie, alsook de 
lekkere gerechten werden door iedereen gewaardeerd. 

Nadien konden de lekkerbekken genieten van het hoofdgerecht. De lege borden die terug werden 
opgehaald, gaven blijk van waardering aan de kookkunst van onze koks. Al hadden de keukenpieten het niet 
makkelijk wegens een technisch defect in de keukenuitrusting. Maar alles was piekfijn in orde. 

Na het hoofdgerecht werden de laureaten bekendgemaakt. Jean en Lieve waren 108 keer op stap om niet 
alleen de club te vertegenwoordigen, maar meer nog om te genieten van het natuurschoon dat door de 
parcoursmeesters voor de voeten wordt 
geschoteld. De laureaten mochten elk een 
reproductie van de schilderij Manke Fiel van de 
kunstschilder Karel De Bauw in ontvangst 
nemen. 

Nadien kwam het nagerecht en konden de 
aanwezigen de overtollige calorieën 
wegwerken op de muzikale deuntjes van DJ 
Alberto. 

Het was al ruim na middernacht wanneer het 
laatste deuntje gespeeld werd en de zaal kon 
opgeruimd worden. 

Hopelijk mogen we allen volgend jaar terug op 
het appel zijn. 



Kerstmis in Aken. 
De kerstsfeer opsnuiven in een andere stad is bij de Manke Fielleden een traditie geworden. 

Dit jaar stond de Keizer Karelstad Aken op het 
programma. De reputatie dat de kerstmarkt van 
Aken heeft, was zeker een stimulans voor de 
deelnemers, daar er 104 leden voor deze trip 
intekenden. 

Omstreeks 10 u vertrokken  de 2 cars van 't Ros 
Beiaard te Zellik om via de Ring en de E40 en 
vervolgens de A2 richting Limburg te rijden. Via de 
Belgisch-Nederlandse grens reden we Nederlands 
Limburg binnen. Tot verwondering van de 
deelnemers kwamen we terecht in een heuvelend 
landschap. Na een flinke klim, bereikten we de top 
van de Vaalsberg, aan het drie landenpunt. 

In het restaurant De Bokkenrijder werden de 
deelnemers onthaald op een glaasje Cava of               
" jus d' orange " zoals de Nederlanders dit graag 
noemen. 

Nadat iedereen zijn plaats aan tafel had ingenomen, 
verwenden de obers ons met een lekkere maaltijd. 
Anderzijds werd er ook genoten van het prachtige 
panorama over de stad Aken en omgeving. 

Omstreeks 14 u werd het startsein gegeven richting 
Aken centrum. Aan het theater stonden 3 gidsen ons 
op te wachten, terwijl de 4 ° gids zich vast reed in de 
kerstdrukte. Doch na een 5 tal minuten wachten 
konden ook de laatste groep met deze gids 
vertrekken.  

De gidsen vertelden heel wat wetenswaardigheden 
over deze kuurstad met zijn rijke geschiedenis. 

Ook de oude grondvesten konden we bewonderen 
en sommige deelnemers mochten zelfs proeven van 
de Akense printen, een plaatselijke lekkernij. 

Na de rondleiding konden de deelnemers kennis 
maken met de kerstdrukte op de kerstmarkt en proeven van een lekkere glühwein of schnaps al 
dan niet aangevuld met een lekkernij. 

Andere deelnemers zochten rustigere oorden op in één of andere kroeg of koffiehuis ver weg van 
de kerstdrukte. 

Om 18.30 was iedereen weer present op de car om de terugreis nar het Land van Asse  aan te 
vatten. 



Verslag winterwandeling te Berg. 
 
          Zondag 18 februari 2018. 
 
 
 
 

 
 
Een frisse ,doch zonnige zondag lokte een 44 Manke 
Fielvrienden naar de deelgemeente van Kampenhout, 
Berg. 
 
 
Enkele MF vrienden hadden als vroege vogels reeds in 
de ochtend hun kilometers afgehaspeld. Toch waren er 
nog ruim dertig MF vrienden op post voor de  
clubwandeling om 14 u. De wandelaars splitsten zich 
in 2 groepen  enerzijds voor een 6 km tocht onder 
leiding van Hugo Van de Velde en anderzijds de 10 
km groep met Josée Van Humbeeck als gangmaker. 
De parcoursmeester waarschuwde de wandelaars en 
vooral de 6 km  wandelaars voor het modderige 
omloop. Doch MF wandelaars zijn van een 
modderpartij niet bang en genoten van een prachtige 
tocht doorheen een bosrijke omgeving.  
 
De 10 km wandelaars kwamen al vlug in de open 
kouters terecht in de buurt van de controletoren van de 
nationale luchthaven. 
 
 De open ruimte bood de gelegenheid om vliegtuigen 
te spotten en onder de wandelaars werd  al eens 
gegokt over de naam van luchtvaartmaatschappij van 
het landend vliegtuig. De parochiezaal te 
Nederokkerzeel bood ons een adempauze.  
Na een 20 tal minuten was iedereen terug klaar voor 
de terugtocht naar de eindstreep in de Torfbroeklaan. 
 
 Daar er meer wandelaars dan verwacht deelnamen 
aan deze tocht bleef er voor de late aankomers  nog 
maar weinig keuze in drank of gebak. 
Toch hadden al wandelaars genoten van deze zonnige 
tocht in het Bergse groen.  
 
 



Mensen van bij ons. 
 

Wie was Fil De Ridder ? 
 
 
Ik heb hem persoonlijk ook die vraag gesteld, met als 
gevolg: ik kreeg een brief in mijn bus met als antwoord.  
 
“ Geachte heer “ 
 
Hierbij de enkele nota’s die U vraagt. Excuseer mij als 
ze bondig zijn , ik ga persoonlijk niet in op dergelijke 
uitnodigingen. 
Nu echter ….. vermits het uit Mollem komt. 
Geboren : 9-6-1911 te Mollem. 
Liep er school bij Meester Van Linthout. “ Doe mij 
a.u.b. dit ene plezier en wijs op de warme hartelijkheid 
van die mens “. 
College: 1924 -1930 St Pieters te Jette. 
Universiteit : 1930 -1934 Leuven Germaanse Filologie. 
Leraar : Geschiedenis- Nederlands te Jette 
              Van 1945 – leraar Duits-Nederlands aan het 
Koninklijk Atheneum in Berchem – Antwerpen 
Getrouwd : 5 kinderen en hoop nog lang te leven. 
Hartelijke groeten, 
 
Na zijn huwelijk op 13.11.1943 met Alice Van 
Berkelaer verliet Fil definitief Mollem. 
Tot die tijd woonde hij bij zijn ouders op het gehucht “ 
Beneden-Vrijlegem” te Mollem. 
 
Ik citeer hieronder de in zijn brief vermelde werken 
aangevuld met nog later verschenen titels : 
 
De bruid – een roman. 
Geertrui – toneel – waarmee hij in 1946 de prijs van 
Brabant won. 
Egmont-toneel-waarmee hij in 1949 een toneelprijs te 
Mechelen won. 
Het wespennest-met dit werk won hij in 1959 de prijs 
van Sabam. 
Stilte rond de dag –verzen. 
Verzen die verschenen in de “ Dietse Warande en 
Belfort “. 
Geschiedenis der Middeleeuwen. 
Verschillende jeugdwerken. 
Gebeurlijk gedroomd- verzenbundel uitgegeven door 
Sursum. 
De eerste morgen is er brood en hemel- verzenbundel 
uitgegeven door vzw ’t Kofschip.(postuum uitgave ) 
Dierbare poëzie- uitgegeven door Orion’s kleine 
cultuurbibliotheek. 
Zijn werk werd geprezen door zijn lezerspubliek In zijn 
werk legt Fil een boodschap , een visie op het leven. 
Bij het verschijnen van zijn dichtbundel “ Gebeurlijk 
gedroomd” citeerde Anton Van Wilderode  hem als 
volgt :  

 
 
 “ Wat me in deze  poëzie vooral treft is de visie 
die geladen wordt met bijbel en cultuur,de hevige 
beeldspraak die geen versiering of decoratie is, maar 
aanzet tot nadenken, tweemaal lezen. “ 
 
Fil heeft ook jarenlang meegewerkt aan de schoolradio 
poëzieprogramma’s in samenwerking met Anton Van 
Wilderode. Daaruit is ondermeer “ dierbare poëzie “ 
ontstaan, uitgegeven bij Orion’s Kleine  
Cultuurbibliotheek. 
 
Fil had ook een caritatieve ingesteldheid, ik durf bijna 
zeggen dat het hem van huis uit werd meegegeven. Hij 
was actief in de Sint Vincentiusgemeenschap in zijn 
parochie, Edegem. 
Een organisatie die zich inzet voor de armen. Hij was er 
meer dan 20 jaar voorzitter van. 
 
Fil is trouw gebleven aan zijn basis, zijn roots, aan zijn 
Vlaams zijn, aan zijn mensen. 
 
Fil is godvruchtig overleden in het Medisch Instituut te 
Wilrijk op 5 juni 1992 en is begraven op het kerkhof in 
Edegem. 
 
Mollem mag Fil één van haar “ groten “ noemen, een 
cultureel ambassadeur in de literatuur. 
Een man waar wij terecht fier mogen op zijn. Een man 
die zijn Mollem heeft gekoesterd. 
Een man om nooit te vergeten. 
 
Frans Van den Broeck. 
 
Het spreekt vanzelf dat ook wij U willen laten genieten 
van de mooie proza die Fil schreef over het dorpke 
Mollem. 
 
 



Mollem 
 
Mollem ,deelgenote van Asse 
Maar wat het eenmalig was 
ligt nu al lang in Asse: 
een worp huizen, boerderijtjes, 
gekapseisd en gedekt door rijtjes 
bomen, langs even wel een straat, 
kassei of aardeweg op maat 
voorheen, maar nu  cement, 
die strakke macadam 
dat enig eeuwig element 
dat het moderne Vlaanderen maakt. 
Op rode,soms ook blauwe daken, 
bleef altijd wel een pluimpje waken, 
een te veel aan kruim van binnen 
dat dan opnieuw beginnen 
kon in hemel en de luchten. 
In Mollem waren alle manen, 
Ook de halve , volle manen 
en de kwartieren, eerste en laatste, 
waren steeds de dwaaste. 
 
Er waren vier gehuchten, 
het vijfde telt niet mee, 
-dat was de open zee – 
bijeengeharkt door beken. 
Dik en donzig was de dorpskom, 
lang uitgerokken langs de Molenbeek 
Vanwaar de naam Mollem komt, 
-zegt men – Er was de Velm, Warebeek 
en Bollebeek lag bij zijn eigen naam. 
Vrijlegem,waar ik het levenslicht zag. 
Gans Mollem is nu up en down 
Twee ups: de Steenberg en Kettelo, 
maar veel meer downs 
met al zijn grachten, sloten toen, 
En hinderlagen in het groen. 
Er waren dus wel veel depressies 
zowel in ’t landschap, fysisch, 
als in de mensen, psychisch 
met allerlei convulsies, 
’t zit in de lucht zei men 
en in de grond. Mollem 
met zijn twee bergen op de hand 
is de poort naar het Pajottenland. 
Tot hier reikt geuze en lambiek 
hier wandelt ook de kriek 
- de mannen vonden hem dan flauw- 
toch altijd hoog bezoek voor dames 
Met charmes en dévote amens. 
Wie hier vertrekt naar Zuid of West 
stijgt altijd hogerop ?  Het kan best 
dat hij bij Sint Pieter landt 
die met handen en veel tand 
zijn hemelrijk bewaakt, de sleutels 
als een bos sleutelbloemen klaar 
voor wie van zonden niet is uitgeklaard. 
Daar kunnen kriek, Lambiek toe dienen, 
Je kocht een vat en met zijn tienen 
dronk je ’t op, dan was je zat. 

Genoeg om in de hemel eender wat 
beroep te oefenen. Vooral de boeren 
zijn gegeerd, en ook pandoeren. 
Zo was er in Mollem maar een  
Champetter heette hij voorheen 
En hij liep steeds verloren 
in hoge tarwe,koren. 
 
Een klein detailtje nog : in Vrijlegem,  
beneden, is ook de Kezeweidestraat 
 en daar zit Kezen in, 
d.i. scharrelen, vooral van kippen 
ook van mensenkinderen. Hadden we dat in 
onze tijd geweten,we waren er als de kippen 
bij geweest,want scharrelden zeer graag  
vooral langs zo een introverte straat, 
eenzaam en land, toen God nog aan 
toe, en in de kezeweidebloemen dan. 
Ja,Vrijlegem, is plezant geweest 
zowel voor boeremens als boerebeest 
En daar, in Mollem jong te zijn, 
Was voor mij een groen festijn 
van veld en akker wijd en zijd 
van bosjes,losjes en van weiden 
ik zing, ik swing, ik bof van Mollem, 
ik prevel het als heilig heem, 
mijn wissen wieg heeft er geschommeld, 
‘k heb er mijn eerste prille stap gezet, 
ik er altijd voor de trein goed opgelet, 
mijn eerste en tweede school gelopen, 
ook eerste haagschool-die niet gelopen- 
ben er mijn eerste haas gaan stropen, 
’t was ook de laatste,helaas, mijn hart  
bleef altijd thuis in Mollem 
al ging het lijf naar Edegem 
 
Ten slotte als postscriptum 
en met dank ten eeuwigen dag: 
De mooiste wandeling  
Ooit gemaakt in die dagen, 
en ook maar eenmaal,was een reisje 
van Warebeek, de wip, van Innis, 
Bollebeek met een kleine halte daar  
in ‘t koren, verloren in elkaar. 
’t Was juli,de examens waren gedaan, 
daarna zouden we ten treure naar Leuven gaan. 
Dat ben ik nooit vergeten 
het is een eeuwig vademecum, 
waar ik nooit meer overeen kom 
en altijd blijf aan denken 
tot ook uit ’t graf een hand zal wenken. 
 



Nieuwjaarstocht te Pamel. 
 
         Zondag 7 januari 2018 
 
De eerste zondag van het nieuwe jaar blies de bijtende oostenwind 68 MF wandelaars naar Pamel. Het was 
voor vele clubwandelaars even wennen aan de drukte die er heerste in de  Molenstraat  en zeker in de 
onmiddellijke omgeving van het proefcentrum voor Klein fruit. 
Dit opleidingscentrum was vandaag de pleisterplaats voor een talrijke schare wandelaars. 
 
In de startzaal was het uitkijken om een zitplaats te bemachtigen, waardoor sommige Manke fielleden er voor 
kozen om de drukte te ontvluchten en niet in groepsverband de wandeling aan te vaten. 
 
Om 14 u gaf de voorzitter het startsein voor een 8 km tocht. Al snel moesten we een keuze maken tussen een 
verhard of natuur parcours. Uiteraard kozen we voor de natuur, waardoor we het proefcentrum konden 
verkennen. Beneden in de vallei was het wel even modderploeteren,  doch alle deelnemers kwamen er zonder 
veel modderspatten doorheen. 
 
We stegen uit de vallei richting N8 . Doch zodra de Ninoofsesteenweg bereikt werd, werden de wandelaars 
terug afgeleid richting Strijtem. In dit dorp met zijn pittoresk kerkje konden we even op adem komen en 
genieten van een drankje op kosten van de club. 
 
Terug op adem gekomen, vatten we de terug weg aan. De terugweg was een meer verharde omloop, wat 
mogelijk vlotter stappen was. Omstreeks 16.15 u bereikten we de aankomst en nadat de nodige stempels 
opgehaald waren, genoten we nog van een lekkere verfrissing vooraleer de terugrit naar thuisbasis aan te 
vatten. 
 
 
 
============================================================================== 



Sterwandelingen op zondag 29 april 2018 
 
 
Vlaanderen wandelt. 
 
 
WRC Manke Fiel biedt zijn leden de gelegenheid als sterwandeling ( gratis )  deel te nemen aan de 
2 wandeltochten. 
 
Wandelingen te Brasschaat of Brakel. 
 
Startplaats Brasschaat : Peersbos – De Leerexpert- Bredabaan 89 ( ingang via Plataandreef ) 
 
Startplaats : Brakel : Basisschool St Augustinus – Driehoekstraat 42 –  
 
Meer info inzake deze wandeltochten : Vlaanderen wandelt zie Walking Magazine 11             ( 
februari 2018 ) of www.vlaanderenwandelt.be 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sterwandeling : Brasschaat: Peersbos  29 april 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: Brakel  29 april 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. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  



 
 

Café “Bij Boontje” 
 

Jean-Pierre en Linda 

Kalkoven 73 

1730 Asse 

02/452.84.29 

 

 

     

     

 

 

 

 

    

                   
   

 

      



Zomerwandelingen in het land van Asse. 
 
Noteer nu reeds de vrijdagavondwandelingen in jullie agenda. 
 
Start telkens om 19.30 uitgezonderd te Zellik ( 19 u ). 
 
  6 juli 2018  : Asse       3 augustus 2018 : Bollebeek 
13 juli 2018  :  Asbeek   10 augustus 2018 : Walfergem 
20 juli 2018  : Asse Terheide   17 augustus 2018 :  Bekkerzeel 
27 juli 2018  : Krokegem   24 augustus 2018 :  Relegem 
 
31 augustus 2018  :  Zellik  ( De Horinck )  + Gezellig Tafelen. 
 
Alle wandelingen starten aan de plaatselijke kerk uitgezonderd te Zellik. 
 
Iedereen welkom en gratis deelname. 
 
 
================================================= 
 
Spar - actie verenigingen. 
 
Tijdens de eindejaar periode hebben tal van 
Manke Fielvrienden en sympathisanten  hun jeton 
gedeponeerd in de urne ten voordele van w.r.c 
Manke Fiel. 
 
Van de directie van Spar – Asse mocht de 
vereniging aankoopbons ontvangen ter waarde 
van € 40. 
 
Bij deze wil het bestuur niet alleen de directie van 
Spar Asse danken, maar ook iedereen die zijn 
steentje heeft bijgedragen om de werking van 
onze vereniging te sponseren. 
 
 
======================================================================= 
  
 

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