


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

De Baetselier Freddy

Baaskouter 3, 1730 Asse

02/452 58 16

freddy.de.baetselier@mankefiel.be

Lenaerts Hubert

Kouter 20, 1730 Mollem

02/452 99 31

hubert.lenaerts@mankefiel.be

Vandevelde Hugo

Hazelaarstraat 18 bus 004,

1702 Groot Bijgaarden

02/463 08 89 

hugo.vandevelde@mankefiel.be 

Polspoel Henri

Bergestraat 86, 1730 Asse

02/452 58 87

Website Manke Fiel

Filip Van Winnendael

Roosberg,  1730 Asse

02/464 37 10      0473/72 67 24

filip.van.winnendael@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

D’Haeseleer  Danny

Petrus Ascanusstraat 151

1730 Asse

0478/71 89 17

dhaeseleer.danny@skynet.be

Artikel 

Stempels Prijs 
Artikel 

Stempels Prijs 

Pet 20 € 10 Trainingsvest 70 € 35

T-shirt 20 € 10 Bodywarmer 100 € 50

Topje 20 € 10 Polarvest 90 € 45

Regenscherm 25 € 12,5       Regenjas 100 € 50

Rugzak 50 € 25 Veiligheidsvest 10 € 5

Polo wit 60 € 30 Wandelboekje €   1 

Sweater 60 € 30

Softshellvest-groen 70 € 35

Wie graag nieuwe kledij wenst, kan na afspraak terecht bij Nadine (Kezeweide,33,Mollem) op 
woensdagnamiddag.
Graag even checken dat de gewenste kledij voorradig is.
Anderzijds zijn er 2 nieuwe kledingstukken toegevoegd aan het programma.
De softshellvest en de polarvest. Beide artikelen zijn in een groene kleur.. 



Woordje van de voorzitter.

 

 

 

 

Beste Manke Fielvrienden, 

 

Niettegenstaande alle inspanningen en voorbereidingen van zowel Wandelsport 
Vlaanderen, de gemeente Asse en het bestuur van beide wandelclubs , namelijk De 
Trekplosters en Manke Fiel, heeft het coronavirus ons te grazen genomen. 
Vlaanderen wandelt zal niet plaatsvinden. 
Vooreerst wil ik alle leden danken die toegezegd hadden om bij de organisatie hun 
beste beentje voor te zetten. 
 
Tal van wandelclubs uit alle hoeken van het land hadden reeds toegezegd om naar 
Asse te komen, maar helaas. 
 
Hoe de organisatie van de wandeltochten in de toekomst zal verlopen, kunnen we 
niet voorspellen. Daarom raadpleeg vooraleer je vertrekt naar een wandeltocht de 
site van Wandelsport Vlaanderen of neem contact met de plaatselijke organisatie. 
Zo voorkom je een nodeloze verplaatsing. Wellicht zullen alle wandeltochten tot 30 
april afgelast worden. Alsook de wandelbus naar Terhulpen en Ottenburg van 13 
april. 
 
Mag ik jullie allen een coronavrije lente toewensen. 
Geniet van de zonnige dagen, maar wees voorzichtig, wandel alleen of op veilige 
afstand van je wandelpartner.  
 
 
 
 
 
 
 

Wandelbus naar Terhulpen en Ottenburg. ( 13.4.2020) 
De leden die ingeschreven hebben, kunnen deelnemen aan de wandelbus naar 
Kasterlee en Rotselaar op 31 mei ek. Gelieve bij voorkeur via email  of telefonisch 
aan Hubert Lenaerts ( hubert.lenaerts@mankefiel.be ) jullie deelname aan deze 
wandelbus te bevestigen. 
 
  Jos De Bisschop 
  Voorzitter 



Activiteitenkalender 2020

Dag Datum Activiteit Plaats

Zon.

Zon.

Zon.

Zon. 

Vrij-zon.

Zat.

Zon.

Zat.

07/06/2020

14/06/2020

12/07/2020

20/09/2020

25/09 – 27/09

10/10/2020

08/11/2020

12/12/2020

Dauwwandeling

De Trekplosters

Hopduveltochten

Fietstocht

Wandelweekend MF

Baamistochten

Singel

Kerstmis in de stad 

Schepdaal

Zellik

Mollem

Asse Ter Heide

Oostduinkerke

Asse Ter Heide

Strombeek

Luik

  

Wandelbussen 2020

Dag Datum Activiteit Plaats

Zon.

Zat. 

Zon.  

31/05/2020

04/07/2020

18/10/2020

Hagelandtocht

Brugse metten

Scheldestappers

De Kadees

Lichtaart / Rotselaar

St. Andries / Diksmuide

Zwalm/Moorsel

Sterwandelingen 2020      

Dag

Zon. 

Maa.

Zon.

Datum 

10/05/2020 

01/06/2020

09/08/2020

Activiteit

De parkvrienden

Horizon 

Lennikse Windheren

Plaats

Zaventem (+ consumatie) 

Mazenzele

St. Kwintens-Lennik

%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sterwandeling zondag 10 mei 2020 Wandelclub De Parkvrienden 4165
Startlocatie : Zaal Sint –Maarten,Veldeke1, Zaventem.
Naam......................... Voornaam................Lid W.R.C. Manke Fiel ........
Naam......................... Voornaam................Lid W.R.C. Manke Fiel ........

Straat .........................nr:... Post.........Plaats.................................
Wenst deel te nemen aan de wandeltocht. + gratis  drankbon
Het inschrijvingsgeld wordt betaald door de club WRC Manke Fiel 4046.



Manke Fielavond

 

Clubkampioenschap 2019. 

Tijdens de Manke Fielavond , zaterdag 18 januari , werden de laureaten van het 

clubkampioenschap gelauwerd. In dit kampioenschap is elke deelnemer winnaar. 

De deelnemer dient enkel een IVV kaart te laten afstempelen na een 

wandeltocht, samen met zijn clubkaart en deze kaart bij het verstrijken van het 

wandeljaar inleveren. Elke ontvangen IVV stempel wordt omgezet in een 

clubstempel. M.a.w. de deelnemers kunnen 2 stempels verdienen per tocht.

Nog geen kaart voor 2020 ? Vraag deze dringend aan.

Tijdens het jaar 2019 werden er in het  totaal door de deelnemers aan het kampioenschap  1762 

stempels verzameld. Uiteraard waren er meer deelnames door Manke Fielleden, maar elk lid neemt 

niet deel aan het kampioenschap.

De laureaten van 2018, Jozef en Jos Herinckx – Van Humbeeck, werden ook de laureaten van 

2019. Met elk 214 deelnames .  Jean en Lieve De Gieter –Spillebeen kwamen op de 2 ° plaats met 

elk 112 deelnames. De derde plaats werd ingenomen door Lieve Vanderpoorten met 93 

deelnames.

Aan alle laureaten een dikke proficiat. 

Laat ons hopen dat we in 2020 de 2000 deelnames halen. 

 

 



Wandelbus naar LICHTAART en ROTSELAAR.

Zondag 31 Mei 2020.  

Wandelen in de Antwerpse Kempen en het Hageland.

De eerste halte  van de wandelbus is Lichtaart. Aldaar worden we opgewacht door de 
Pompoenstappers. Deze bieden ons een prachtige Pompoenstapperswandeling aan van 4- 6 of 
12 km. Doorheen de bossen van Kasterlee en zijn prachtige natuurdomeinen.

Om pompoenen te spotten zal het wellicht nog wat vroeg zijn !

Er zijn 4 rustposten voorzien . Met de start erbij, de kantine in Goor, het A-C  in de Molenstraat, en 
de serre in Achterlee, De grotere afstanden maken eerst een lus aan de start. De kleinste 
afstanden stappen daar in mee om in Goor te splitsen en naar de rustpost te gaan ,de andere 
afstanden vanaf de 15 en hoger gaan de andere richting uit door de Boerevennen en de witte 
bergen en langs Den hof van Bayot om vervolgens aan de rustpost in Achterlee te komen. Daar is 
nog een lus van ongeveer 10 km richting Herentals en omgeving van het Zwart Water. Na terug 
aan de rustpost gekomen te zijn gaan we van hieruit door de bossen, huizen en velden naar de 
Molenstraat waar de volgende rustpost gelegen is, daarna stappen we door de bossen van de 
Zandschel en de Rulheide en Provinciaal domein de Hoge Mouw naar de volgende rustpost in 
goor, daarna met alle afstanden door de Koningsbossen naar de aankomst.
Op deze wandeling loop je over de Kempische Heuvelrug die loopt van Kasterlee naar Herentals.
Tevens Passeren we voorbij het Zwart Water en het Hofke van Bayot.

Nadat we het zand van de Antwerpse Kempen hebben afgeschud, gaat de tocht naar 
Rotselaar. Aldaar  is het de wandelclub De Bollekens die de Hagelandtocht heeft 
uitgetekend. Via rustige paadjes, doch met af en toe een kuitenbijter, kan elkeen 
genieten van de prachtige omgeving. Ook de startlocatie, het Montfortcollege is het 
bekijken waard. Afstanden : 4 -6-8-10 km. 

 

Opstapplaatsen : Nijverseel : 7.40 u - Krokegem kerk 7.50 u - Mollem kerk 8.u-
-Asse Gemeentehuis 8.10 u - Walfergem kerk 8.15 u - Kobbegem 8.20 u 
- Zellik Vliegwezenlaan 8.30 u.  

Reiskosten : leden MF€ 7,- niet-leden € 15,- inbegrepen : verplaatsing – inschrijvingsgeld 
– fooi chauffeur. 

Schrijf snel in. Het aantal deelnemers is beperkt tot één autocar. 
Inschrijving slechts definitief na betaling op rek : BE84 9300 0130 9059                               
op rekening van W.R.C.Manke Fiel.
Aanmelden: Bij hubert.lenaerts@mankefiel.be of Hubert Lenaerts Tel: 02.452.99.31



 

Stap eens vroeg uit de veren en kom naar het landelijke Schepdaal.

Aan “De Rustberg” ,een herberg zoals vroeger, en thans supporters-lokaal van de wielerheld 

Remco Evenepoel.

De dauwtrip laat ons kennis maken met de Pede-vallei. Deze vallei biedt de bezoekers, prachtige 

vergezichten, rustige holle wegen en open weidelandschappen. De Pedevallei heeft ook een 

historische watermolen. Deze watermolen is de enige maalvaardige korenwatermolen in het 

Pajottenland. Het is een beschermd monument en gelegen in een groot molendomein van 3,5 ha. 

Een oase van rust en stilte die vrij toegankelijk is. 

De afstand van de dauwtrip is  circa 8 km.

Na de dauwwandeling hebben de wandelaars de gelegenheid om te genieten van een lekker ontbijt 
! Voorinschrijving verplicht !

Start dauwwandeling : 6u30 . 

Plaats : parking De Rustberg Scheestraat 129 1703 Dilbeek

Inschrijving bevestigen aan Hubert Lenaerts : tel 02 452 99 31 of hubert.lenaerts@mankefiel.be en

dit voor 30 mei 2020.

Door betaling van € 9,00/per wandelaar op rekening :

BE84 9300 0130 9059 van W.R.C. Manke Fiel vzw.

Inschrijvingsformulier dauwwandeling 7 juni 2020.

Naam:……………………………….  Vooraam……………………..Lidnr. ………..

Straat:………………………………….nr………

Postcode;……….Gemeente……………………………………………

E-mail…………………………………………..GSM:…………………………

Wenst deel te nemen met …….personen

En stort €…….. op rekening van Manke Fiel



Wandelbus naar West- Vlaanderen. 

         Zaterdag 4 juli 2020. 

 

De wandelbus brengt de deelnemende Manke Fielvrienden naar Brugge ( St Andries ) en 

Diksmuide.

Te St Andries organiseert de wandelclub De Brugse 

Metten de Breydel en De Coninckwandeltocht.

Wandel doorheen het groene Brugge in de voetsporen van 

Jan Breydel en Pieter De Coninck. 

De tocht brengt ons naargelang de gekozen afstand zowel 

binnen als buiten de stadswallen van het historische 

Brugge. Afstand : 8 of 12 km .

Vervolgens toeren we richting Diksmuide. In de 

boterstad zijn we te gast bij de wandelclub Diksmuide.

Tijdens de wandeling kan men kennis maken met de 

“Vlaamse Velden “, de IJzer en de IJzertoren.

Geniet van een voordeeltarief bij het bezoek aan het 

museum van de IJzertoren, met de inschrijvingskaart. 

Ontdek de binnenstad met zijn leuk marktplein.

Afstanden : 4 – 8 -12 km.

Reiskosten : leden MF : € 7,- niet leden MF : € 15.

Inbegrepen : transport- inschrijving wandeltochten – fooi chauffeur.

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
 

 



Terugblik op

 

    Steenokkerzeel 
        12 januari 2020

We waren met 34 MF wandelaars op de eerste Manke Fiel Club wandeling van het jaar in 
Steenokkerzeel. Een parkeerplaats vinden was niet zo vanzelfsprekend.
Er werd dan maar iets langer gewacht om te starten, opdat iedereen kon aansluiten. Gezien de 
2574 deelnemers heerste er ook drukte van jewelste in de start / aankomstzaal. Iets na 10h00 
verlieten we de zaal “De Molekens”   voor de 9 of 13 Km, al naargelang 
ieders mogelijkheden.

De aanloop van de wandeling liep tussen de huizen, om dan via bos, 
onverharde en landelijke wegen langs een witloofboer te stappen. Hier 
wordt nog grondwitloof, het streekproduct bij uitstek, gekweekt zoals in 
lang vervlogen tijden . Intussen vlogen de  laaghangende , landende vliegtuigen ons om de oren. 
We bereikten het gehucht Humelgem, met zijn mooie dorpskern waarvan verschillende gebouwen, 
opgetrokken zijn in de plaatselijke  zandsteen. De parochiezaal St Katharina, de rustpost, is hier 
een mooi staaltje van. We kregen wat druilregen, maar we klaagde niet, het is ten slotte amper 
herfst geweest. 

De lus van de 13 Km ging door de tunnel onder de 
landingsbaan,  langsheen het repatrieringscentrum127 bis en 
het spottersplatform. Dit is de favoriete plaats om mooie foto’s 
te maken van landende vliegtuigen. De terugtocht richting 
aankomstplaats liep nog voorbij een unieke kerststal en het 
kasteel ter Ham.  Aangekomen werd de traditie in eer 
gehouden.

Het bestuur van WRC Manke Fiel bood zijn leden ter 
gelegenheid van de eerste clubwandeling van het jaar een 
drank aan. “Gezondheid!!! Op het nieuwe jaar”



Wandelervaringen van Manuel 

Wederom enkele kiekjes van de laatste ondernomen wandeltochten.

13 dagen na Baasrode was er in Moerzeke weinig verschil te bespeuren in streek en landschap, 
behalve de oever van de Schelde.
Wandelclub ’t Hoeksken VZW uit Moerzeke trof het wel met het weer op hun Glazendorp tocht-46
jaar Wintertochten.

Wel redelijk winderig die zaterdag, maar geen storm en droog! De club kon hierdoor rekenen op 
een mooie opkomst wandellustigen.

Langs laag gelegen polders en overstromingsgebieden, tot hoog over het jaagpad van de 
Scheldedijk. Over paden door uitgewaaide dreven en dan weer op verharde wegen tussen de vele 
serres van deze groentegemeente zorgden voor een genietbare afwisseling. Dankzij deze keuze 
van de omlopen kreeg ’t Hoeksken, wat ons betreft, een welverdiende pluim!
Moerzeke 29-02-2020 [1]

De Houtheimstappers VZW uit Steenokkerzeel startten hun Jef Pijp-tochten in de Ter Bronnen 
school van Kampenhout.

Op deze 1e zondag van maart mochten de wandelaars naar de eerste tekenen van de 
langverwachte lente speuren. Door enkele kerkwegjes en meerdere veldwegen, verhard en 
onverhard, genoten wij van dit stukje Vlaams-Brabant. Het drassig natuurgebied Torfbroek en 
Hellebos waren een mooi contrast in deze vlakke witloofstreek. Het mooie weer was nu wel van de 
partij en zorgde bijgevolg ook voor een grote toeloop. Via het leuke Berg en het gehucht 
Lemmeken, vlak bij Steenokkerzeel en de drukke luchthaven van Zaventem, trok de gekozen 
omloop langs kapelletjes en ontluikende bloesems op sommige hagen, weer richting Kampenhout 
dorp.
Proficiat voor de club en niet alleen voor de mooie omlopen maar ook voor hun witte en zwarte 
pensen!
Kampenhout 1-03-2020 [2]
Warme groetjes,
Manuel.



Terugblik op 

      Storm Ciara keldert clubwandeling Manke Fiel te Heverlee.

         Zondag 9 februari

Was de clubwandeling, zondag 9 februari ll. gepland te Heverlee in het H. Hartinstituut of beter 

gekend bij de “ zusters van de Jacht”.  Omstreeks 9.30 u waren er 4 Manke Fielvrienden aanwezig 

die vlugger dan voorzien de startplaats hadden bereikt, door de lagere verkeersdensiteit.

Het was ongedurig wachten, maar er kwamen geen Manke Fielvrienden meer opdagen.

Het was vrij rustig in de ruime startzaal en cafetaria. Onze wandelvrienden van WSP zagen de bui 

hangen en maakten reeds vrij vroeg speciale prijzen voor koffie + broodje of taart.

Omstreeks 10  u zetten we er de pas in. Al bij al vielen de weersomstandigheden best mee.

Alleen ons hoofddeksel moesten we extra aantrekken. Een stormriem was hier de ideale oplossing. 

Na een klein uurtje wandelen doorheen het vrij rustige Meerdaalwoud, bereikten we de rustpost 

Woudlucht. Een pracht van een school voor leerlingen van het Bijzonder Onderwijs. Daar liepen we 

nog een Manke Fieler tegen het lijf, zodat we uiteindelijk met  5  deelnemers waren.

We genoten van koffie met taart aan een gunstprijsje. Na de pauze zetten wij onze “stormtocht” 

verder , doch na 500 m scheiden onze wegen wegens andere afstandskeuzes.

We genoten nog van het prachtige park Arenberg gelegen langs de rivier, de Dijle; en genoten van 

de pracht van het 16-eeuwse kasteel en zijn beschermde watermolen.

Vervolgens bereikten we na een steile klim het centrum Heverlee en was de aankomst in zicht.

Een winderige doch droge wandeling, waar we van genoten hebben en onze dorst wegspoelden 

met een “ Natte Lore “.

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

       VERLENGING: VERPLICHTE ANNULATIE VAN ALLE 
WANDELTOCHTEN        WANDELSPORT VLAANDEREN VZW TOT 
EN  MET 5 APRIL 2020

Annulatie Vlaanderen Wandelt Koksijde en Asse!

Na grondig overleg is er beslist dat Vlaanderen Wandelt in Koksijde en Asse NIET zal plaatsvinden.  
Een moeilijke beslissing, maar nu moeten we in eerste instantie denken aan de gezondheid van 
iedereen en de mogelijke gevolgen die de verspreiding van het virus nog kan hebben. Het is dan 
ook niet aangewezen om een dergelijk massa-evenement te organiseren.

 




