


Bestuur Wandel- en Recreatieclub Manke Fiel  
  

     www.mankefiel.be        info@mankefiel.be 

 

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.lenaerts@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  

 
 

 

 
  Website Manke Fiel 
Filip Van Winnendael 
Roosberg,  1730 Asse 
 02/464 37 10      0473/72 67 24 
 filip.van.winnendael@mankefiel.be 
 

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

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   

 

http://www.mankefiel.be/
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Woordje van de voorzitter. 
 
 
 
 
Beste Manke Fielvrienden, 
 
Hopelijk hebben jullie een prettige vakantie achter de rug. 
Ook zij die er niet op uitgetrokken zijn hebben wellicht 
genoten van de zonnige dagen in het " Land van Asse". 
Na de succesvolle Manke Fiel en Hopduveltochten staan de 
Baamistochten voor de deur. 
Hopelijk zijn jullie ook van de partij. Voor elk lid die zich 
inschrijft is er een Breughelboterham. 
Hebben  jullie ook aan de 2 vorige MF- tochten deelgenomen, 
vergeet dan jullie spaarkaart niet om jullie geschenk te 
kunnen ontvangen. 
Verder in de MF info vinden jullie inzake onze activiteiten in 
het laatste kwartaal. 
Vanaf november kunnen jullie het lidgeld voor 2020 
overmaken en een gadget bijeenwandelen. 
Noteer alvast ook 26 april 2020. Op deze dag zal in Asse         
" Vlaanderen wandelt " georganiseerd worden met 
ondersteuning van de wandelclubs De Trekplosters en  Manke 
Fiel. Daar er vele medewerkers zullen nodig zijn, rekenen we 
alvast op jullie inzet. 
Geniet van de wandelingen in een natuur in zijn kleurrijke 
herfsttooi. 
 
Met sportieve groeten, 
 
, 
 
 
Jos De Bisschop 
Voorzitter 
 



Lidgeld 2020 
De lidkaart 2019 is geldig tot 31/12/2019. Wie op nieuwjaarsdag 01.01.2020 wil deelnemen aan een 
wandeltocht aan ledentarief, zal zijn lidkaart 2020 moeten voorleggen.  

Teneinde jullie tijdig de lidkaarten 2020 te kunnen bezorgen, vragen we jullie in de loop van 
november 2019 uw lidgeld , hetzij € 15.00 per persoon over te maken op het rekeningnummer van 

W.R.C. Manke Fiel , namelijk BE 84 9300 0130 9059 Bic : HBKABE22 

De lidkaart 2020 is een PVC-kaart . Deze kaart kan men gedurende 2 jaar gebruiken.  

In 2021 zal er geen nieuwe lidkaart worden uitgereikt bij de hernieuwing.  

Het mutualiteitsattest ontvangt men telkens na de betaling van het lidgeld. 

 

Spaaractie voor leden met een speciale uitgave 
wandelboekje. 
Na betaling van het lidgeld 2020 krijgen de leden ook een speciale uitgave wandelboekje. 

Wanneer men deelneemt aan een wandeltocht, neemt men het wandelboekje mee. 

Laat na de wandeling het wandelboekje afstempelen. 

Na 15 tochten kan men een regenponcho bekomen. 

Na 25 tochten kan men een rugzak bekomen. 

Men dient dus een keuze te maken. Na de regenponcho ontvangen te hebben, kan men niet meer 
verder sparen voor de rugzak. 

De spaaractie start vanaf men zijn lidgeld 2020 betaald heeft en het speciale wandelboekje heeft 
ontvangen. Hoe vroeger men zijn lidgeld 2020 betaald , hoe vlugger men stempels kan verzamelen. 

De gadgets zijn te bekomen op volgende organisaties :  

• 5 Regionale wandeldagen 2020 
 

• Antwerpen wandelt   Antwerpen  29 maart 2020. 
• Oost Vlaanderen wandelt Herzele   3 mei 2020.  
• Vlaams Brabant wandelt Zaventem  10 mei 2020 
• Limburg wandelt  Lummen  23 augustus 2020. 
• West Vlaanderen wandelt Ieper   12 december 2020. 
• Vlaanderen wandelt 2020 op zondag 26 april 2020. 
• Asse 
• Koksijde 

  
• Wandelbeurs 2020 op zaterdag  26 en zondag 27 september . 

 

Dit zijn  de enige plaatsen waar men de gadgets kan bekomen. De gadgets worden niet 
opgestuurd en kunnen ook niet afgehaald worden bij uw club of secretariaat federatie. 



Activiteitenkalender 2019 
Dag Datum Activiteit Plaats 

    

Zat. 12/10/2019 Baamistochten  Asse Ter Heide 
Zon. 03/11/2019 Donkmeer Berlare 

Zat. 14/12/2019 Kerstmis in de Stad Brugge 

    

   

 Wandelbus 2019  

Dag Datum Activiteit Plaats 

Zat. 26/10/2019 Elfenwandeling 

Herfstwandeling 

Ravels 

Borsbeek 

    

info@mankefiel.be   FB : Wandel & Recreatieclub Manke Fiel vzw   

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

Fiscal-Invest 
bvba  
Boekhouding & 
Fiscaliteit  
Weversstraat 5, 1730 Asse  
Wim Van de Putte en Iris Delgouffe  
02/452.40.64  
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Cross-Out



Wandelbus naar Ravels en Borsbeek. 
       Zaterdag 26 oktober 2019. 

 

Deze wandelbusuitstap brengt de deelnemers naar enerzijds de Antwerpse Kempen en anderzijds 
de rand rond Antwerpen. 

Te Ravels nemen we deel aan de Elfenwandeling ingericht door de Ravelse wandelaars. Deze 
natuurwandeling brengt de deelnemers langsheen zandpaden naar de Ravelse bossen. Ook 
ontdekken we enkele vennetjes.  

Afstanden ; 6 – 8 – 12 km. 

Nadien zijn we te gast bij de Bosgeuzen in de Voorkempen. Tijdens deze herfstwandeling maken 
we kennis met het Fort van Borsbeek en zijn omwalling, Ook het overstromingsgebied Fortloop,Fort 
Wommelgem en het  Rivierenhof, zijn de blikvangers van deze tocht. 

Afstanden : 4 – 6 – 10 km. 

Deelnameprijs : leden MF € 7,- niet leden : € 15,- 

Opstapplaatsen: Nijverseel Delhaize : 7.40 u – Krokegem kerk  : 7.45u- Mollem kerk 8.00 u – 

Asse Gemeentehuis : 8.10 u-Walfergem kerk : 8.15 u – Kobbegem ( Brusselsestw ) 8.20 u –  

Zellik Vliegwezenlaan : 8.30u. 

 

Inschrijvingen : Hubert Lenaerts, kouter 20, 1730 Mollem tel 02.452.99.31 
of hubert.lenaerts@mankefiel.be 

 

Inschrijvingen slechts definitief na betaling op rekening W.R.C. Manke Fiel BE 84 9300 0130 9059. 

Aantal deelnemers beperkt  tot 1 car. Schrijf tijdig in ! 

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

Inschrijvingsformulier: wandelbus   Ravels en Borsbeek  26 oktober 2019   
Naam :……………………………………………………….. Voornaam :…………………………… 

Straat :………………………………………………………… Nr :………… 

Postcode :………Gemeente :………………….……………. Gsmnr:.…………. Email :………… 
 

Opstapplaats :……………………….  
Wenst deel te nemen met …….. personen 

 

Naam Voornaam 
 

Lidnr. 
 

Bedrag 
 

1. ……………………………………… ……………………… ……… … 
 
2. ……………………………………… ……………………… ……… … 

 

…….……….. 
 

…….………… 

 

……………………. 
 

….……….. 
 

3. ……………………………………………………………………………          ………………     ……………... 
 

mailto:hubert.lenaerts@mankefiel.be


Clubwandeling aan het Donkmeer te Berlare. 
Zondag 3 november 2019. 

 
Voor deze clubwandeling verzamelen we vanaf 9.30 u  aan de Festivalhal, Donklaan 
123 te Berlare. De clubwandeling start om 10 u . Uiteraard is iedereen vrij vroeger of 
later te starten.  

We nemen deel aan de Boerenkrijgtocht van de Boerenkrijgstappers. 

 Afstanden 6 of 12 km. 

Tijdens de tocht genieten we niet alleen van de 
natuurgebieden rondom het Donkmeer, maar 
lopen we ook langs de Eendenkooi, Nieuwdonk, 
Maaidonk,Weimeeers,Heisbroek en Heikens. 

Start wandeling : Festivallaan – Overmeredonk om 
10 u. 

Een fijne gelegenheid om samen met andere 
MFvrienden te wandelen. 

De Boerenkrijg :  Dit was een opstand in 1798 
door de plaatselijke bevolking tegen het regime 
van de Fransen. De misnoegdheid over de aantasting van de gewoontes, de rechten en vooral de 
godsdienstige politiek, bracht de opstand tot stand. 

De leuze van de Boerenkrijgers was : “ voor Outer en Heerd “ . In het huidige Nederlands zou dit 
zijn : “ voor Altaar en Haard “ .  

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



 
 
      Kerstmis in  
  
 

 

 

   Zaterdag 14 december 2019. 
 

Brugge is een bijzondere stad, die haar bezoekers steeds weet te verrassen. 

 Een stad met het Unescolabel van Werelderfgoed. 

Niettegenstaande haar meeslepende geschiedenis, blijft Brugge een stad op mensenmaat. 

Na een lekkere streeklunch, kuieren de deelnemers onder leiding van deskundige gidsen doorheen 
een romantisch Brugge in kerstsfeer. 

Gelegenheid om de Brugse monumenten te bewonderen, maar ook typische verhalen te horen, en 
voor de liefhebbers van kerstmarkten de  Brugse wintermarkt te bezoeken. 

Inschrijvingen : Hubert Lenaerts , Kouter 20 , 1730 Mollem tel : 02.452.99.31 of 
hubert.lenaerts@mankefiel.be  .  

Deelname reiskosten : leden MF : € 58,- niet leden : € 68,- inbegrepen : vervoer- fooi chauffeur - 
gids- -lunch  

Schrijf  tijdig in daar het aantal plaatsen beperkt is.  

Reservatie bevestigen door overschrijving op rekening van  w.r.c Manke Fiel vzw :– 
           BE84 9300 0130 9059 –          met vermelding vertrekplaats + gsmnr. 

Vertrekplaatsen : Opwijk Nijverseel  9.45 u – Krokegem kerk – 9.50 u - Mollem kerk  10.00 u –
Asse Gemeenteplein 10.10 u – Walfergem kerk 10.15 u – Kobbegem  10.20 -                                
Zellik Vliegwezenl. 10.30 u 



 
 
 
Dank zij de medewerking van jullie allen, hetzij als medewerker, hetzij als wandelaar wordt onze 
3de tocht eveneens een groot succes. Gezien de Hopduvel zich in september vrij gedeisd heeft 
gehouden, laat hij hopelijk zijn banbliksems niet los in oktober. 
De omlopen van de Baamistochten richten zich voor alle afstanden richting Asbeek en eventueel 
Essene naar gelang de gekozen kilometers. Wie anderzijds houdt van de herfstkleuren in 
Kravaalbos kan eveneens een 7 tal km richting Meldert afstappen. 
Een rustpost is voorzien in de parochiezaal te Essene of eventueel de startzaal. 
Een prachtige natuurwandeling waarop alle leden zeker dienen aanwezig te zijn. Ieder lid mits 
voorlegging van de deelnemerskaart + bon kan genieten van een Breughelboterham. 
Nodig alvast jullie wandelvrienden uit en geniet van de herfstkleuren. 
Afstanden : 3-5-7-10-14-21 km . 
Start : zaal De Leerheide , Oostkouter1, Asse Terheide van 7 tot 15 u. 
Sluiting : 18 u. 
Deelnameprijs : federatieleden € 1,10 – niet-leden € 1,50. 
Info : www.mankefiel.be of 0497.10.65.42 
Manke Fielvrienden allen op post ! 
 
 
 

Voor de wandelende MF-leden  
 
Als beloning voor jullie deelname biedt het clubbestuur alle MF leden een breughelboterham met 
kriek aan op vertoon van hun lidkaart, startkaart en onderstaande bon. Tot zaterdag 12 oktober  
 
 
 
Bon voor gratis Breughelboterham met kriek  
Aangeboden aan MF-leden die deelgenomen hebben aan de MF.tochten.  
 
Naam: 1: …………………………………………. Lidnummer: …………………….  
 
             2: ………………………………………….Lidnummer: ………………… 
 

http://www.mankefiel.be/


Terugblik op:                        

   Wandelbus naar Eksel en Neerlinter 21/07/19 

Reeds vroeg in de morgen was de zon op de afspraak om een volle bus wandelaars 
doorheen Haspengouw en het Hageland te gidsen. 

Onze eerste stop was Eksel, een deelgemeente van Hechtel-
Eksel in de Kempen. Hier werden we verwelkomt door de 
voorzitster van wandelclub de Bosdravers. De afstanden 
werden beperkt tot 4 en 7 km. De wandelingen voerden ons 
langs mooie zanderige bospaadjes die omzoomd waren door 

vele naaldbomen. In Eksel konden de MF-wandelaars zich te goed doen aan het 
kraampje met de gitzwarte en smakelijke Limburgse kersen .En dat ze goed waren. 

Om halféén reden we dan richting Hageland in Neerlinter. De Toekers uit Bunsbeek 
hadden voor de bus een mooi plaatsje voorzien aan de ingang van de startplaats. 
Onze wandelaars konden hier wat meer kilometers stappen. De wandelingen 
brachten ons eerst door de landelijke velden en fruitplantages om te eindigen langs 
de Grote Gete, waar een mooi natuurdomein werd ontworpen voor groot en klein. 

Met de avondzon voor ons werd om 17 uur de terugreis aangevat. 

H.L. 

 

 

 

 



Terugblik op: 
 
Het toereloeren in de Antwerpse haven.  
 
Zowel op zaterdag 7 als 14 september lieten telkens een vijftigtal Manke Fielvrienden zich naar 
Antwerpen voeren.  
Te Deurne stond de havengids Jos ons op te wachten en konden de deelnemers genieten van een 
lekker ontbijt. Nadien toerden we langsheen het Albertkanaal en vertelde de gids ons meer over de 
activiteiten in deze omgeving.  Verder bereikten we het centrum van Antwerpen met zijn prachtig 
Havenhuis.  
We stapten uit bij het havenpaviljoen en kregen meer info bij de plattegrond van het Antwerps 
havengebied. Vervolgens reden we naar het St Annastrand. 
De eerste zaterdag was het wat langer wachten op de waterbus, wegens een defect , zodat we ook 
van een frisse regenbui konden genieten. De week nadien was het zonniger en waren er zelfs 
zonnebaders te spotten op het strand.  
Een tocht met de waterbus is een leuke gelegenheid om de haven op een andere manier te 
bekijken. 
Te Lillo zat onze boottocht erop en stond de buschauffeur ons op te wachten. Nu waren we op de 
Linkeroever. Een havengebied in volle uitbreiding. Een wirwar van wegen met tal van bedrijven 
waarvan we het bestaan niet eens vermoeden. 
Voor de lunch waren we te gast in de golfclub van Beveren. 
Na de lunch konden we een kijkje nemen in de  Kieldrecht-sluis, waar een heel groot schip juist de 
sluis binnen geloodst werd. 
Dankzij de Kieldrechtsluis, de grootste doksluis ter wereld, biedt de Antwerpse haven een perfect 
antwoord op het steeds groter wordende scheepvaartverkeer. De Kieldrechtsluis op het einde van 
het Deurganckdok op de Linkerscheldeoever is 500 meter lang, 68 meter breed en bevat drie keer 
zoveel staal als de Eiffeltoren in Parijs. 
Naast de grootste sluis ter wereld “De Kieldrechtsluis” beschikt de haven van Antwerpen ook over 
enorme havendokken, grote containerschepen en imposante kranen. 
Om onze dag te beëindigen stond een bezoek aan  het spookdorp Doel op het programma . In de 
Spuikom konden we even bekomen van alle wetenswaardigheden inzake  de havenactiviteiten. En 
genoten we bij een lekker drankje van het prachtig uitzicht over de Schelde. 
Na dit leerrijk “toereloeren “ op de linkeroever en we kennis hadden van duurzaamheid en 
mobiliteit, werd de deelnemers nog een avondmaal aangeboden. avondmaal in Businessclub. 
Voldaan van de tocht door de haven en de info die we hadden vernomen, namen we afscheid van 
onze gids Jos en toerden we langsheen  de E19 richting heimat.  
    

 
   

  



Terugblik op; 
 
ONZE FIETSDAG  op zondag 15 september 2019  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat een mooie dag om te fietsen, prachtig weer, veel zon en temperaturen om van te dromen ,wat 
moet je meer hebben om te fietsen. 
 
Met een veertigtal deelnemers peddelden we vanuit Het H.Hartplein te Walfergem naar de 
fietssnelweg Asse-Brussel die loopt langs de spoorlijn Brussel-Dendermonde. 
Wat de overheid met veel bravoure afkondigde, bleek in de praktijk toch iets minder snelweg te zijn. 
 
Ter hoogte van het station van Zellik is de fietssnelweg geïntegreerd in de perrons. 
De volledige route is voorlopig nog niet gerealiseerd en volledig afgerond.  
 
Wij reden verder met de fiets door het prachtige Laarbeekbos. Het grootste bosgebied in het 
noorden van Brussel. Klein en groot kan zijn gading vinden in dit groene oord. Daarna reden wij 
voorbij het Universitair Ziekenhuis Brussel. 
Via Wemmel fietsten wij verder naar de gemeentelijke sporthal waar  de sportievelingen  genoten 
van een lekker drankje aangeboden door onze wandelclub.   
 
Na deze stop trapten we langs landelijke wegen richting  Hamme,  Osselt,  Oppem,  Brussegem en 
Kobbegem. 
Oei, door onvoorziene werken op onze weg moesten wij een omwegje maken naar Bollebeek , om 
terug de juiste route in Kobbegem te bereiken en vervolgens verder te zetten richting Walfergem. 

     
– 
 



 

“ Mensen van bij ons. “ 
 

Piet Sablon. 

“ Zijn medemens dienen en gelukkig maken “. Da was zijn 
levensbetrachting en dan meer in het bijzonder gericht naar de 
minderbedeelden. 

Vandaar dat hij de initiatiefnemer was tot de uitbreiding van de Beschutte 
Werkplaats in Asse. 

Geboren te Mollem : 19.12.1920. 

Gehuwd  in 1943 met Ida  Raeymaekers. Hun huwelijk werd gezegend met 
9 kinderen. 

Volgende diploma’s werden behaald :  

- Onderwijzer ( ST Thomasnormaalschool Brussel ) 
- Adviseur inzake Studie en Beroepsoriëntering . 
- Psychotechnicus SEB( Instituut voor Hogere Studiën te Brussel ) 
- Getuigschrift van Hogere Opvoedkundige Studiën . ( Hoger Instituut voor opvoedkunde te 

Brussel.) 

Beroepsloopbaan :  

- Onderwijzer en bijzonder leraar te Brussel en te Laken van 1940 – 1951. 
- Leraar van de Koninklijke Prinsen – Kasteel te Laken van 1951 tot 1961. 
- Parttime functie : Adviseur inzake Studie- en Beroepsoriëntering en Psychotechnicus bij de 

Centrale Dienst voor Studie- en Beroepsoriëntering te Brussel ( van 1949 – 1954) 
- Secretaris – Generaal van het Nationaal Comité voor Beroepsopleiding van 1959 – 1976 ) 

Ministerie van Middenstand. 
- Administrateur –Generaal van het Instituut voor Permanente Vorming en van het Nationaal 

Coördinatie- en Overlegorgaan voor de Permanente Vorming. ( Ministerie van Middenstand ) 

Internationale opdrachten :  

- Secretaris- Generaal van de Internationale Commissie voor Beroepsopleiding  en 
Beroepsvervolmaking voor de C.E.E. 

- Permanent Adviseur voor Beroepsopleiding van de O.E.S.O. ( Organisatie voor 
Economische Samenwerking  en Ontwikkeling ) te Parijs . 

Publicaties : 

- Auteur van talrijke artikels en bijdragen over studie-en beroepsoriëntering, studies over 
pedagogische en psychologische problemen. 

- Auteur van reeks handboeken voor het algemeen onderwijs en hoofdredacteur van reeks 
handboeken voor de Middenstandsopleiding. ( uitgaven Boekhandel Standaard en van het 
Nederlands onderwijs Instituut.) 

Bijkomende functies in de psychologische en sociale sector :  

- Stichter –voorzitter van de Beschuttende werkplaats voor minder-validen voor de streek van 
Asse sinds 1970 ( stelt circa 100 personen te werk ). 



- Voorzitter van het Nationaal Christelijk Middenstandsverbond Mollem van 1945-1954. 
- Voorzitter van ouderverenigingen van verschillende scholen van 1954 -1973. 

Functies in Rotaryverband. 

Club Asse : lid van 1968 

    Protocolchef. 

    Comitélid van 1969- 1976 . 

    Voorzitter 1974 -1975. 

Districtsniveau :  Secretaris van de districtscommissie Beroepsactie. 

   Voorzitter Interdistrictscommissie Beschuttende Werkplaatsen. 

   Voorzitter Interdistrictscommissie Vertalingen. 

Vertegenwoordiger van de gouverneurs J. Leclaire, H.Wambacq, A. Gerard. 

Gouverneur van het nieuw district 217. 

Militaire loopbaan :  

- Reservecommandant van de Artillerie. 
- Gewapend weerstander : Sectorcommandant van de N.K.B. ( Nationale Koninklijke 

Beweging sinds 1970 ). 

Eretekens :  

- Medaille van oorlogsvrijwilliger 1940 -1945. 
- Herinneringsmedaille van de oorlog 1940 – 1945. 
- Medaille van de Weerstand. 
- Ridder in de Kroon – en Leopoldsorde. 
- Ridder in de Orde van Burgerlijke en Militaire verdienste van Adolf van Nassau ( Luxemburg 

) . 
- Ridder in de Orde van Oranje-Nassau ( Nederland ). 

 

De nadruk mag gelegd worden op zijn onderwijsloopbaan . In de periode 1951 tot 1960 was hij 
leraar aan het Koninklijk Hof te Laken. Hij gaf aan het Hof les aan o.a. Prins Alexander, samen 
met 4 andere leerlingen. 

Hieronder vermeld ik een tekst verschenen in “ De Klakson “ op 2/10/1997 opgesteld door de 
redacteur Peter De Rop :  

“ Maar Piet was veel meer dan al zijn verwezenlijkingen. Hij was een warm mens die altijd klaar 
stond voor zijn familie en vrienden. Kinderen, kleinkinderen, buren en kennissen konden altijd bij 
hem terecht voor goede raad of een bemoedigend woord. “  

Voor zijn groe verdiensten gedurende al die jaren werd hij op 21 juli 1994 door  Z.M. de Koning, 
tot de adelstand verheven en kreeg hij de eretitel van “ Baron “. 

Een uitermate erkenning voor zijn grote ijver gedurende zijn schitterende loopbaan. 

Piet overleed op 19 september 1997 . De inwoners van Mollem denken nog met veel respect 
terug aan deze rasechte Mollemnaar als “ man van bij ons “. 

Frans Van den Broeck.   



STERWANDELINGEN.  
Gratis gaan wandelen.  

In 2019 kunnen de leden van Wandelclub Manke Fiel vzw (4046 ) nog 2 keer gratis wandelen. 
Een stertocht is een wandeltocht waaraan de leden van de wandelclub Manke Fiel gratis kunnen 
deelnemen.  

Het inschrijvingsgeld wordt door W.R.C. 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.  

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

Sterwandeling     Zondag 06 oktober 2019   

Kruikenburgse Wandeltochten :    

Ingericht door :  wandelclub Kruikenburg 4147. 

Start : Basisschool De Brug , Statiestraat 35 A, Ternat. 

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

Straat : ………………………..Nr…  Postnr: ……Plaats:…………….. 

Wenst deel te nemen aan de wandeltocht.  

Het inschrijvingsgeld wordt betaald door de WRC Manke Fiel 4046.  

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

Sterwandeling :  Zondag 24 November 2019  

Zoniënwoudwandeltochten . 

Ingericht door Wandelclub IJsetrippers vzw 4025 
Startlocatie R.B.S. Het Groene Dal Willem Matstraat, 1560 Hoeilaart . 

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

Straat : ………………………….Nr….   Postnr: ….. Plaats:……………………… 

Wenst deel te nemen aan de wandeltocht. Het inschrijvingsgeld wordt betaald 
door de club WRC Manke Fiel 4046.  

%--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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