


Bestuur Wandel- en Recreatieclub Manke Fiel  
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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 

 

 Permentier Erik 
Stw. Op Aalst 193, 
 1745 Opwijk  
052/35 93 96 
 erik.permentier@mankefiel.be 
 

 
  Lenaerts Hubert 
Kouter 20, 1730 Mollem 
02/452 99 31 
  hubert.lenaerts1@mankefiel.be 
 

 Vandevelde Hugo 
 Brusselstraat 78,  
 1702 Groot Bijgaarden 
02/463 08 89  
 Hugo.Vandevelde@mankefiel.be  
 

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

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

Peeters Emiel 
Baleunisstraat 2/6 
9200 Sint-Gillis-Dendermonde 
  052/55 69 09 
    Emiel.Peeters2@mankefiel.be 

 
 Lay-out Manke Fiel-Info 

Avoux Walter 
Noordlaan 115/8  9200 Dendermonde 
 052/21 74 34.  
 walter.avoux@mankefiel.be  
 

Afgevaardigde Sportraad 
Broodcoorens Hubert 
Baaskouter 4, 1730 Asse 
   02/452 68 39 
 Hubert.Broodcoorens@mankefiel.be  

 

 

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

 
Rekeningnr.- wrc Manke Fiel :   

Iban BE84 9300 0130 9059 
                                 Bic: HBKABE22 

 
 

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:walter.avoux@mankefiel.be
mailto:hubert.lenaerts1@mankefiel.be
mailto:HubertB@telenet.be
mailto:os.Debischop@mankefiel.be


Woordje van de voorzitter. 
 
 
 
Beste Manke Fielvrienden, 
 
 
Thans kunnen we genieten van de langste dagen van het jaar. Om jullie 
maximaal te laten genieten van de mooie zomeravonden, hebben onze 
wandelleiders hun uiterste best gedaan om jullie de mooiste hoekjes van het 
land van Asse te laten ontdekken tijdens de vrijdagavondwandelingen. Het 
programma lezen jullie verder in deze MF info. 
  
Ook de herdenking van de Groote Oorlog laten we niet ongemerkt 
voorbijgaan en onze jaarlijkse autocarreis brengt ons naar Ieper en zijn 
oorlogsverleden. 
 
Uiteraard zijn jullie allen present op 15 juli tijdens de Hopduveltochten. 
Laat de MF coupe niet smelten, doch kom er van smullen.  
 
Bij deze wens ik ook alle leden te danken die zich hebben ingezet door hun 
deelnames bij andere wandelclubs om onze tochten bekend te maken. 
Dankzij jullie aanwezigheid op de wandeltochten, mochten we op onze 
laatste Manke Fieltocht ruim 2400 wandelaars verwelkomen. 
 
Ook aan alle MF vrienden die op 15 april hun beste beentje hebben voorgezet 
om alle bezoekende wandelaars in de beste omstandigheden te verwelkomen, 
een “ dikke merci “. 
 
Mag ik iedereen die zijn koffers reeds heeft gepakt of nog zal pakken tijdens 
deze vakantiemaanden alvast een deugddoende en prettige vakantie 
toewensen. De “thuisgenieters” zien we zeker op onze zomeractiviteiten. 
 
Laat de zon maar schijnen en prettige vakantie. 
 
 
 
Met sportieve groeten, 
 
Jos De Bisschop 
Voorzitter 
 
   





Hopduveltochten 2018. 
 

Zondag 15 juli ek. zullen tientallen MF -medewerkers al vroeg uit de veren zijn om de talrijke wandelaars te ontvangen 
die zich vanaf 6.45 u zullen aanbieden om de diverse omlopen van de Manke Fiel tochten af te stappen. Er is voor elke 
wandelaar een geschikte afstand als 3 - 5 - 7 - 10 - 14  - 21 -30 en 35 km. daar de 3° en de 1° lus van de 35 km een 
afzonderlijke lus bewandelen, zijn andere mogelijkheden eveneens mogelijk, naar het verlangen en de combinatie die 
de wandelaar zelf wil maken. 

De 3 km wandelaars wandelen via de Kezeweide en Beneden Vrijlegem naar de Kouter en bereiken het eindpunt. De 
35 km wandelaars stappen via het speelbos naar Beneden Vrijlegem, de Kouter richting Waarbeek en keren via de 
Vlietbronnen en het hoppeveld en de Dooren terug naar het KLoosterhof ( 1ste Controle ). 

De  andere afstanden en de 35 km na 1° controle stappen allen richting de Velm naar Bollebeek waar de 5- 7 en 10 km 
rechtdoor stappen richting Brussegem. Controle aan de St Stefanuskerk in de Bib. 

De + 10 km-stappers richten zich via het Veldeken naar de Hennekensmolen en vervolgens naar de Hamme. In de 
gemeentelijke feestzaal kunnen ze even uitblazen. Hier maken de 21 - 30 en 35 km trippers een lus richting Relegem 
en het Doornveld om terug Hamme te bereiken. 

Na de 2° controle stappen zij samen met de 14 km richting Ossel, waar de 30-  en de 35 km zich afsplitsen om 
langsheen de kasteeldomeinen zich richting Amelgem en vervolgens naar Oppem te begeven. Verder gaat de tocht 
richting Romeinse heirweg en sluiten ze aan op de omloop van de 14 en 21 km wandelaars richting Wolvendael en 
vervolgens richting Heirbaan en Brussegem kerk. (controle ) 

Na de controle stappen alle wandelaars richting het gehucht Bosbeek, doch de 30 en 35 km wandelaars splitsen weer 
af om via de Strijdlandlandstraat en de Molenbeek de eindmeet te bereiken. De andere wandelaars stappen over de 
Steenberg naar Mollem centrum. 

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

 

Het bestuur van wrc Manke Fiel trakteert alle leden op vertoon van 

    hun lidkaart + inschrijvingskaart op een “Coupe MF”. 

Alvast nog een fijne vakantie en tot weldra.   

Jos 

Bon voor gratis « Coupe MF » 

Aangeboden aan MF.leden die deelgenomen hebben aan de Hopduveltochten        

     Naam: 1: …………………………………………………Lidk.nr. …………... 

    2: .…………………………………………………Lidk.nr. …….......... 



Zomerwandelingen in het land van Asse. 
 
Noteer nu reeds de vrijdagavondwandelingen in jullie agenda. 
 
Start telkens om 19.30 uitgezonderd te Asse en 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 aan de wandelingen. 
 
 

Gezellig tafelen. 
                                                                         Vrijdag 31 augustus e.k. 
 
 
Om het afscheid van de vakantie te vieren, sluit w.r.c. Manke Fiel zijn reeks 

vrijdagavondwandelingen af met een gezellig etentje in “ Den Horinck “ te Zellik. 
 
Op deze bijeenkomst zullen we enerzijds de laureaten huldigen die aan alle zomerwandelingen 

hebben deelgenomen. Anderzijds is het ook een gelegenheid om samen met andere MF vrienden 
te genieten van een lekkere maaltijd en eens rustig bij te praten. 

 
Ook leden en sympathisanten die niet meegewandeld hebben zijn welkom.  
Uw bijdrage aan deze bijeenkomst bedraagt : € 15,- 
 
Deelnemen kan door het kopen van een deelnemerskaart bij de bestuursleden tijdens de 
vrijdagavondwandelingen of via overschrijving voor 15 augustus van het bedrag op rekening van 
w.r.c Manke Fiel BE84 9300 0130 9059 met vermelding “ gezellig tafelen + aantal personen.” 
 
=========================================================================== 
 

 
 
   Uit sympathie 
 

Ronny 
 



 
 
Vrijdag 6 en zaterdag 7 juli 
Vlaanderen feest! in Asse en Zellik 

 

Traditiegetrouw wordt de Vlaamse feestdag in Asse en Zellik gevierd met een flinke portie 
muziek. 

 
Op vrijdag 6 juli wordt jong en oud verwacht op de Markt van  Asse. 
De olijke kinderzanggroep De Wamblientjes (o.l.v. Johan Waegeman) breekt die avond  
met veel  plezier uit haar zanglabo ’t Smiske om de avond  op gang  te trekken. Ben je nog 
mee  met de nieuwste kinderliedjes?   De Wamblientjes doen iedereen meezingen. Het 
optreden start om 19.00 uur. 

 
 
 
Ook wandelliefhebbers komen aan hun  trekken. 
Pasar Asse neemt je graag op sleeptouw   voor 
een korte tocht in Asse. Vertrek om 19.00 uur 
aan de Sint- Martinuskerk. 
 
Omstreeks 20.30 uur betreedt Gene Thomas 
met zijn ‘Vlaanderen Boven Band’ het 
podium. Samen  met gastmuzikanten Belle 
Perez en Mathias Vergels bladeren ze door de 
geschiedenis van  de Nederpop. 

 
 
 
Smeer je stem en kom  mee  feesten! 

 

 
Op zaterdag 7 juli wordt er ook gewandeld in Zellik.  Wandelclub De Trekplosters wacht je 
om 9.00 uur op aan de parasol (Brusselsesteenweg). Ben je niet bang  van  een fikse 
ochtendwandeling (ca. 7 km) en wil je je gemeente een beetje beter leren kennen? Trek je 
wandelschoenen aan en stap mee! 

 
Bij aankomst, omstreeks 11.00 uur, zorgt de Kon. fanfare Sint-Cecilia Zellik voor 
muzikaal genot tijdens de zaterdagmarkt. De Zellikse verenigingen en het 
gemeentebestuur bieden je een aperitiefje aan. 

 
Alle activiteiten zijn gratis. 

 
Meer info: cultuurdienst@asse.be – T 02 456  01 66 

mailto:cultuurdienst@asse.be


Privacy  - Gelieve deze verklaring te lezen; 

Europese regelgeving inzake de General Data Protection 
Regulation (GDPR)of de Algemene Vordering 
Gegevensbescherming van kracht. 
Waarom vraagt Wandelclub Manke Fiel vzw 4046 je toestemming om e-mails te ontvangen? 
Wij willen in de eerste plaats dat je de e-mails die we sturen, ook echt nuttig vindt. Bovendien 
schrijft de Europese regelgeving (GDPR) voor dat organisaties en bedrijven vanaf 25 mei enkel e-
mails mogen versturen als ze de expliciete toestemming van de ontvanger hebben. 

Welke e-mails zal Wandelclub Manke Fiel vzw 4046 mij sturen? 
Je ontvangt onze nieuwsbrief met info over onze activiteitenkalender , wandelingen, Autocars 
uitstappen, wandelbussen, feestjes , weekends , enz. Je wordt op de hoogte gehouden van alle 
nuttige tips wat de Wandelclub Manke Fiel aangaat . 

Je vindt nog veel meer nieuws op onze 
Facebook : https://www.facebook.com/mankefiel 
Websites : www.mankefiel.be 

De Wandelclub Manke Fiel vzw (4046 ) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om 
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. 

https://www.privacycommission.be/nl/contact 

Je kan zich altijd uitschrijven : dan ontvang je geen e-mails meer van Wandelclub Manke Fiel vzw 
4046 . Hierdoor mis je mogelijk belangrijke informatie over ons aanbod dat we voortdurend actueel 
houden. 

Namens het bestuur w.r.c. Manke Fiel vzw. 

Jos De Bisschop. 

 

 

 

 

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 

 

https://www.facebook.com/mankefiel
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mankefiel.be%2F&h=ATNrfEvy30DGGv1IQeYAhFkdKPd9Erpg6zEYTTFxengaUlS83TjGAheeSSzbAkACUi70slySfbLjCcwW9oF4pI4JGAUrji0hXIU-iahGoRH6JghPMGHl9AvfE1lkavU4
https://www.privacycommission.be/nl/contact


                                                                                                       Zaterdag 1 september 2018  

Autocaruitstap naar de Vlaamse Velden en Ieper 
 

" Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst. " (Richard von Weizäcker) 

Tijdens deze uitstap kan men 
kennismaken met de slagvelden van 
de Grote Oorlog en hoe deze na een 
eeuw geëvolueerd zijn. Een 
deskundige gids zal de deelnemers 
onderhouden over de ondergrondse 
oorlog. 

Tevens brengen we een bezoek aan 
de tentoonstelling ComingWorldRememberMe van kunstenaar Koen Vanmechelen met de 
600.000 beeldjes. Elk beeldje staat voor een slachtoffer dat het leven liet tijdens of door de 
gevolgen van de Eerste Wereldoorlog. Verder leidt de gids ons door het middeleeuwse Ieper en 
laat ons kennismaken met indrukwekkende gebouwen als de Lakenhalle, het Belfort, de Sint-
Maartenskathedraal  en andere historische plekjes. 

 De uitstap besluiten we met een bezoek aan de " Last Post " onder de machtige gewelven van de 
Menenpoort. Kom mee de historische Vlaamse Velden en de bruisende stad Ieper verkennen en 
schrijf vlug in (max. 50 personen).  Indien er meer belangstellenden zijn, richten we ook een uitstap 
in op 8 sept. 

Reiskosten : (inbegrepen autocarreis - fooi chauffeur – gids - koffiestop - lunch en avondmaal) 

               Leden Manke Fiel :  € 62            Niet-leden :   € 72  

Uiterste inschrijvingsdatum :  16 augustus 2018  
bij Hubert Lenaerts, Kouter 20 , 1730 Mollem,tel : 02.452.99.31 -  hubert.lenaerts@manke fiel.be.  
Betaling op rekening van W.R.C.  Manke Fiel, BE 84 9300 0130 9059. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inschrijvingsformulier autocaruitstap : Vlaamse Velden + Ieper. 

Volgende personen wensen deel te nemen : 

Naam : .............................................Voornaam: .......................... lidnr : ............. gsmnr : 
.................... 

Naam : .............................................Voornaam: .......................... lidnr : ............. gsmnr : .................  

Opstapplaats aanduiden : 
 

o 7u45 :  Opwijk, Nijverseel 
o 7u50 : Krokegem, kerk  
o 8u00 : Mollem, kerk  
o 8u10 : Asse, Gemeentehuis 

o 8u15 : Walfergem 
o 8u20 : Kobbegem,  Brusselsesteenweg  
o 8u30 :  Zellik, Vliegwezenlaan 

 



Verslag          Wolvertem  - Gent-Brugge  op 18 maart 2018 

Niettegenstaande het ijzige koude winterweer stapten 71 
Manke Fielers de bus op voor een bezoek aan wandelclubs 
Crackx en Florastappers. 

In Wolvertem werden 35 kaarsjes uitgeblazen ter gelegenheid 
van hun jubileum.Hier werd gekozen voor 6 of 9 km. Tijdens de 
wandeling zag men goed ingeduffelde wandelaars terwijl de 
wind neuzen en oren flink deden gloeien. De warme koffies, 
soepen en chocoladedranken waren meer dan welkom. 

Om 11h30 werd vaart gezet richting Gentbrugge. Hier waren de 
afstanden beperkt tot 14 km.Na de start kon iedereen onmiddellijk 
kennis maken met de volkstuintjes in het "volkstuinenpark". 
Sommigen wandelden langs de Voshoek ( genoemd naar de 
bekende overleden zanger Luc De Vos).Anderen (de 14 km) 
deden nog een paar weggestoken stukjes groen langs de Schelde 
aan. 

Bij een goeie Westmalle of ander drankje werd de dag afgesloten 
en reden terug richting Asse. 

Hubert 

 

Verslag    Wandelbus naar Broechem en Deurne ( Diest ). 
 
Zondag 8 april 2018 werden de ingeschreven deelnemers aan de diverse 
opstapplaatsen opgehaald en was de car ook tijdig te Zellik. Doch aangezien het 
aantal plaatsen gelijk was met het aantal inschrijvingen, moesten we toch wat " 
googelen " om sommige deelnemers naast hun partner te laten plaatsnemen. 
 
Onze chauffeur van dienst stuurde zijn "  Ros Beiaardpaardjes " richting 
Antwerpen en via de ring en de E34 waren we spoedig in Ranst. Daar werd het 
uitkijken naar de wegwijzer Broechem of de rood-witte platen " Wandeltocht " 
.Daar we niet konden parkeren aan de startzaal reed de chauffeur om 
veiligheidsredenen door tot het vroegere tramstation. De korte afstand die we tot 

de startzaal moesten afleggen, was een goeie opwarming. De tocht verliep bij een 
mooi lentezonnetje en bij de controle konden we op de speelplaats van het plaatselijk 
schooltje genieten van een lekkere verfrissing.  
Tegen het afgesproken uur was bijna iedereen was tijdig terug in de car, doch er 
bleven 2 stoelen onbezet. Wie ontbrak er ? 

Het raadsel was sneller opgelost dan " de verloren zonen " teruggevonden. 
Doch met de moderne communicatiemiddelen werden de vermiste personen opgespoord en 
konden we na ze te hebben opgepikt onze reis naar Deurne verder zetten. 
Sommigen dachten dat we dienden terug te keren richting Antwerpen, doch daar het Deurne bij 
Diest betrof, reed de chauffeur de andere richting uit. 
Bij Sporton opteerden de meeste MF vrienden voor de 5 - 7 km, doch enkelen namen een langere 
afstand als doel. Iedereen was tijdig terug en sommigen konden nog een terrasje meepikken. Allen 
terug in de car en vervuld van een deugddoende zonnige wandeldag werd de terugreis aangevat. 
 
 



Familiale fietstocht doorheen de Brabantse Kouters. 
 

                                                   Zondag 16 september 2018. 
 
Geniet van deze laatste zomerdagen en spring samen met andere 
vrienden op jullie fiets om samen te trappen doorheen de Brabantse 
Kouters. 
Verzamelen geblazen vanaf 13.30 u aan de 
kerk ( Dorp ) te Mollem. 

Om 14 u stipt zal Freddy De Baetselier het startsein geven. Aan een 
gezapig tempo verlaten we de Molenbeek en stijgen zachtjes langsheen 
de flank van de Steenberg. Via de gehuchten Bosbeek en Linthout, 
bereiken we het landelijke Rossem. We duwen onze fietsen verder 
doorheen de Molenbeekvallei richting het “ Palm”dorp Steenhuffel. We 
kruisen de Leirekensroute en stevenen af naar de Molen van Malderen. 
In de schaduw van Buggenhoutbos zullen we verpozen om de spieren 
te ontspannen en te genieten van deze rustige omgeving. Daar we even 
over de provinciegrens waren gereden, keren we terug naar de 
Brabantse  Gouw. Kennen jullie “ de Hoge Jan “ ? Via de kouters tussen 
Peisegem en Droeshout, belanden we in Merchtem om vervolgens naar 
de eindmeet in Mollem te “ spurten “ 
Laat deze tocht niet voorbij rijden en trap samen met andere “ Manke 
Fiel” vrienden een gezellige namiddag bij elkaar. 
 
Info :  Freddy De Baetselier tel : 02.452.58.16 
=========================================================================== 

 
Verslag Dauwwandeling 10 juni 2018 te Kobbegem. 

 
 “De ochtendstond heeft goud in de mond”, zullen wellicht de 54 Manke Fielvrienden gedacht 
hebben en waren dan ook present om samen de dauwwandeling af te stappen. Na het 
welkomswoord en de foto voor de facebookpagina, gingen we onder leiding van Freddy op stap.  In 
de Lierput snoven we de geur op van de rijpende “ Mort Subite “. Verder ging de tocht richting 
Hennekensmolen . Ter hoogte van de vogeluitkijkpost te Zellik, was het mogelijk om een kortere 
afstand te wandelen en splitsten een tiental wandelaars zich af richting rustpost. De andere “ 
ochtendtrippers” zetten hun schreden richting Relegem, daar keerden ze terug via het Doornveld 
naar de rustpost in het Hof van Piemont. Aldaar was de rustpost van de Trekplosters en hebben we 
ons allen ingeschreven. Leven en laten leven van een andere club is belangrijk. De organisatie van 
een wandeltocht is de steun voor de verdere werking van de wandelclub. Na een lekkere koffie of 
een “ Duvel”, ging de tocht via de Domberg terug naar Kobbegem. Aldaar hadden enkele MF 
medewerkers gezorgd voor een lekker ontbijt. Daar het vaderdag was , mochten alle “ vaders “ een 
kleine attentie van de club in ontvangst nemen. Na een gezellig babbel en buikjevol, keerden de 
deelnemers huiswaarts.  
Met dank aan allen die hielpen bij de organisatie en vooral het opruimen. 
 
Jos 
 



 

Mensen van bij ons. 
 
Meester Frans Van Linthout. 
 
 
Op uitdrukkelijk verzoek van dichter-auteur Fil De Ridder( zie artikel in het clubblad 2018-2 ),waar ik 
verwijs naar die vraag : “ Doe mij dat plezier en schrijf over de hartelijkheid van deze man”. 
 
Wie was meester Frans Van Linthout ? 
 
Meester Van Linthout werd geboren in Liedekerke op 1 december 
1881. 
Hij behaalde zijn diploma van onderwijzer aan de Normaalschool te 
Mechelen. 
In 1901 start hij als hulponderewijzer in de Gemeentelijke 
Jongensschool te Mollem in die hoedanigheid volgt hij meester 
Eeckelaers op die ontslag nam. 
In 1909 volgt hij als schoolhoofd meester Bernard op die met 
pensioen gaat. 
 
Hij was gehuwd met mevrouw Melanie Cortvrindt, afkomstig van 
gemeente Brussegem, doch wel van de parochie Mollem.  
Zij kregen 5 kinderen – 4 meisjes en 1 jongen. 
 
- Victorine Van Linthout – onderwijzeres  aan de Meisjesschool te Mollem en gehuwd met  
   Jef Houthuys, oud –nationaal voorzitter van het A.C.V. 
- Delphine Van Linthout – onderwijzeres gehuwd met Albert De Boeck. 
- Alice Van Linthout – onderwijzeres gehuwd met Jan Delbroek.Toenmalig directeur van het huis 
van de Arbeid te Brussel. 
-Sidonie Van Linthout- onderwijzeres aan de Gemeentelijke Jongensschool te Mollem en gehuwd 
met Jef Cleymans onderwijzer te Merchtem. 
-Jef Van Linthout – onderwijzer tevens volbloed Kajotter en propagandist van de Nat. KAJ. 
 Priester. 
Hij werd pastoor in “ ter Muilen “ in Liedekerke in de parochie O.L.Vrouw  Boodschap. 
 Nadien werd hij deken in de dekenij Liedekerke. 
 
Was het Meester Van Linthout die samen met Fil De Ridder besliste over deze laatste zijn 
studiekeuze ? Alleszins bleef er veel respect bestaan tussen hun beiden. 
 
Meester Van Linthout maakte zich heel nuttig in Mollem. Niet alleen voor de kinderen van zijn 
school maar ook voor hen die in het ware leven stonden. 
 
Zo was hij ondermeer : 
-Voorzitter van de Bond van Oudstrijders. 
-Bestuurslid van de fanfare “ De Verenigde Vrienden “. 
-Schrijver van het “ Veekwekerijsyndicaat “ Kanton Assche. 
-Bestuurslid van de Werkliedenbond. 
-Bestuurder van de Pompiers. 
-Bestuurder van de Geitenbond. 
-Ijveraar van de bond van ’t Heilig Hart. 
 
 



 
 
 
- Hij had eveneens een mandaat als ondervoorzitter van het Davidsfonds Assche. 
- Voorzitter van het C.O.V afd. Merchtem. 
- Schatbewaarder en lid van verschillende andere verenigingen. 
-Vereerd met verschillende eretekens. 
Hij mocht voor zijn tijd reeds een pedagoog worden genoemd. 
Naast het opgelegde onderwijsprogramma, moedigde hij de jongens aan door hun aan te tonen, 
hoe :  
- groenten te kweken 
- fruitbomen te snoeien en te onderhouden voor hun latere toekomst , daar Mollem toen voor een 
groot deel bestond uit landbouwfamilies, zowel grote boeren als kleine boeren “ Korsaarden” 
genoemd. 
 
Op 30 maart 1941 overleed meester Van Linthout plotseling op weg naar een vergadering van de 
Landbouwcommissie te Asse. 
 
Hierna nog een kleine historiek over Meester Van Linthout van de hand van Meester Gustaaf De 
Hovre- onderwijzer op rust – van de Gemeentelijke Jongensschool van Mollem.( uit het 
Mollemnummer van Ascania van 1980)  
 
“ In 1901 komt meester Van Linthout als hulponderwijzer te Mollem aan en volgt in die 
hoedanigheid meester Eeckelaers op die ontslag nam. 
In 1909 gaat meester Bernard op rust en wordt door Meester Van Linthout opgevolgd als 
schoolhoofd. 
Hij krijgt een hof ter beschikking voor ondervindingsteelten. 
In 1914 werd hij gemobiliseerd. In 1918 einde van de oorlog neemt Meester van Linthout als 
hoofdonderwijzer terug zijn taak op als hoofdonderwijzer, en dit tot aan zijn plotseling overlijden in 
1941. 
 
In het geheugen van vele dorpelingen bleef hij in de herinnering als een bijzonder goedaardig , 
dienstvaardig en bescheiden man. 
De dankbaarheid van velen bleef lang in Mollem leven. 
 
Tekst vermeld op zijn doodsprentje : “ De goedheid van zijn karakter verwierf hem vele vrienden en 
de edele gevoelens van zijn hart, gepaard met een grote minzaamheid wonnen hem de algemene 
achting “ 
 
Frans Van den Broeck.  
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