Bestuur Wandel- en Recreatieclub Manke Fiel vzw.


www.mankefiel.be

info@mankefiel.be

Rekeningnr. Wrc Manke fiel: Iban BE84 9300 0130 9059 Bic:HBKABE22
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
 polspoelhenri@gmail.com

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

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

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

Artikel

Artikel
Stempels Prijs

Pet
T-shirt
Topje
Regenscherm
Rugzak
Polo wit
Sweater
Softshellvest-groen

20
20
20
25
50
60
60
70

€ 10
€ 10
€ 10
€ 12,5
€ 25
€ 30
€ 30
€ 35

Stempels Prijs
Trainingsvest
70
Bodywarmer
100
Polarvest
90
Regenjas
100
Veiligheidsvest 10
Wandelboekje

€
€
€
€
€
€

35
50
45
50
5
1

Wie graag nieuwe kledij wenst, kan na afspraak terecht bij Nadine (Kezeweide,33,Mollem)
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,

Wie had er niet gehoopt op een zonnige lente, waar al onze geplande
activiteiten enigszins normaal zouden kunnen doorgaan ? Maar neen,
net wanneer de teksten voor deze MF –info praktisch klaar waren ,viel
het verdict alle zalen in Asse blijven gesloten tot 30 april e.k.
Dus geen Manke Fieltochten , noch Vlaanderen wandelt lokaal met
inschrijvingen , zoals we gepland hadden.
Toch zullen jullie kunnen wandelen. Voor beide organisaties zullen wij
een aantal parcours uitpijlen gedurende een bepaalde periode.
Graag zou ik onze getrouwe medewerkers willen vragen een handje toe
te steken bij het uitpijlen of afpijlen van de tochten. Alle hulp is welkom.
Indien je graag meewerkt, geef maar een seintje. Verdere afspraken
volgen.
Verder wens ik dat iedereen gezond moge blijven, blijf wandelen in jullie
eigen bubbel, maar zolang de horeca niet open is blijft dit een moeilijke
opgave om sanitaire redenen.
Geniet van de Paasdagen en waarom zouden jullie met de kinderen of
kleinkinderen niet eens deelnemen aan de Paasbingo van Sport
Vlaanderen ?
Nog veel wandelplezier en hopelijk beleven we snel betere tijden !

Jos De Bisschop
Voorzitter

Manke Fieltochten.
zondag 11 april 2021.
Wanneer we dit artikel opstellen blijven de coronacijfers steeds in stijgende lijn. Dat de tochten
zullen doorgaan met de gezellige drukte in de startzaal en de controleposten zal wellicht een verre
droom blijven.
Toch zijn de tochten uitgetekend en zijn een aantal MF-medewerkers op verkenning getrokken, het
parcours van naderbij onder de loupe te nemen.
Daarom nodigen we alle MF leden en andere wandelaars uit om op 11april naar ’t Jass af te zakken
en in eigen bubbel de MF tochten te wandelen. De omlopen zijn bepijld.
De omlopen 3 en 5 km brengen de wandelaars langsheen residentiële wijken richting Huynegem en
vervolgens via de Vaal terug naar de start. De 5 km-wandelaars stappen via de Marlier naar de
Mollemseweg. Een enige gelegenheid om op de begraafplaats van Asse-Centrum het graf van
Theophiel Van Vaerenbergh ( Manke Fiel ) te bezoeken.( perceel 2 )
Na het bezoek dalen de wandelaars verder naar Ten Node. Hier volgt men de spoorlijn tot
Huynegem. Alhier aansluiting met de 3km wandelaars en samen naar het eindpunt.
De 8 km-wandelaars lopen in de Mollemseweg de andere kant op om in de voetsporen van de
Romeinen te treden. Neem jullie tijd en verken wat de Romeinen hier toen reeds konden
vervaardigen.
Thans hebben tal van gezinnen er hun stek gevonden. Zodra de Krokegemseweg verlaten wordt,
stappen de wandelaars via de Meuldersweg naar Koereit. Het jonge groen van Kartelobos nodigt
uit, doch we laten het bos links liggen en wandelen naar rechts om via de Kartelovelden de
Mollemseweg te bereiken en aan te sluiten met de andere wandelaars.
De 10 km wandelaars zullen hun schreden richting Asbeek wenden. Ter hoogte van Asse station
verlaten zij de andere wandelomlopen en bereiken via het Waalborrepark en Pastinaken de
Terlindenvijverstraat . Waar is de tijd dat de jeugd zijn hart kon ophalen aan “Valierekensvijver” en
dat sommigen hun vakantie doorbrachten aan de “ Lac de Roobaert”.
Thans zijn er buitenverblijven gevestigd rond de vijver. De wandelaars vervolgen hun tocht
langsheen het domein Hoogpoort en bereiken verder de Mazier. Van hieruit is het stijgen naar de
Edingsesteenweg. Na deze drukke steenweg (vroegere Romeinse heirbaan ) gekruist te hebben,
dalen de stappers af via de Heedstraat, de Platijn en de Geertskouter richting centrum Asbeek.
Hopelijk kan men hier even op adem komen?
Op adem gekomen ? Dan lopen we via een wegeltje naar de Beekstraat om vervolgens via de
Broekevallei te stijgen naar Asse met de kerk van Asse-centrum als richtpunt. De Rampelberg
brengt de deelnemers terug naar de Edingsesteenweg. Via het Muurveld , de Markt en de
Kattestraat zijn de wandelaars in het centrum. Via de Spiegelstraat is er aansluiting in de Brugstraat
met de andere omlopen.
Wie nog niet voldoende kilometers onder zijn zolen heeft, volgt van hieruit de omlopen 5 of 8 km
voor een extraatje. Indien het genoeg geweest is ,lopen de wandelaars met de 3 km wandelaars
naar het eindpunt.
Veel wandelplezier !

Wandelen van A(sse) tot Z(ellik).
Zondag 25 april 2021.
In het kader van “ Vlaanderen wandelt lokaal “ bieden de wandelclubs De Trekplosters en
W.R.C. Manke Fiel onder het motto “ Iedereen wandelt” elke wandelliefhebber de gelegenheid in
Groot-Asse te wandelen van A tot Z.Er is mogelijkheid te starten tussen 8 en 15 u respectievelijk in
’t Jass , Asphaltcosite, Asse station of in de Gemeentelijke Feestzaal te Zellik.Een ideale
gelegenheid om jullie familie, vrienden en kennissen die tijdens de Lockdown de wandelsport
ontdekt hebben als vrijetijdsbesteding eens uit te nodigen om samen te wandelen en kennis te
maken met een georganiseerde tocht. Meer info over Vlaanderen wandelt lokaal kan lezen op de
website van Wandelsport Vlaanderen.
Wandelomlopen met start te Asse.
31 km : Asse – Bekkerzeel - Zellik – Walfergem – Asse – Mollem – Asse.
21 km : Asse – Bekkerzeel – Zellik - Walfergem – Asse
12 km : Asse –Mollem –Asse
9 km : Asse – Mollem – Asse
5 km : Asse ( plaatselijke omloop ).
Indien wegens coronamaatregelen de organisatie niet kan doorgaan zullen de omlopen toch
uitgepijld worden.
Maak er een fijne wandeldag
van !
+

Dauwwandeling te Brussegem.
Zondag 6 juni 2021.

Wie wil genieten van een prachtig ochtendgloren, de vogeltjes horen ontwaken ,en de rust in de natuur wil
ontdekken is zeker op post voor deze dauwwandeling.
Onder leiding van ervaren plaatselijke streekkenners verlaten we het Brussegemplein met zijn Sint
Stefanuskerk richting Nieuwelaan. In het voorbijgaan werpen we een blik op het beschermde monument het
Torenhof. Thans fruitteeltbedrijf.
We verlaten de Nieuwelaan en stappen een veldweg in dat ons door de fruitvelden loodst. Vervolgens
wandelen we door het gebied Drogenbos en Linterveld van het gehucht Linthout. De Bollestraat brengt ons
naar de St Annakapel ( gehucht Vijlst ). Deze kapel werd gebouwd omdat op deze plaats de pestepidemie
werd tegengehouden door Onze-Lieve-Vrouw en St Anna.
Vervolgens gaat de wandeling langsheen het domein van het kasteel Wolvendael. Wat verder luisteren we
naar de stilte in het Foeksenbos. We kruisen de Romeinsebaan en dalen af richting het Kasteel van Ossel en
het Hagenkasteel. Vervolgens keren we terug richting de Romeinsebaan die ons naar het centrum van
Brussegem zal leiden.
Na de wandeling wordt er een stevig ontbijt voorzien voor de deelnemers. Onder voorbehoud dat dit alles
mogelijk is rekening houdend met de opdat ogenblik geldende coronamaatregelen.
Deelnameprijs ontbijt : € 9,- ter plaatse te betalen.
Gelieve echter uiterlijk 31 mei in te schrijven voor het ontbijt.
Start dauwwandeling : Brussegemplein ( St Stephanuskerk) te Brussegem- Merchtem om 6.30 u.
Wandelleiders : Jean en Lieve De Gieter – Spillebeen
Inschrijving ontbijt : Hubert Lenaerts Tel 02.452.99.31 of hubert.lenaerts@gmail.com

Meerdaalnaturetrail te Blanden.
Zondag 16 mei 2021.
Voor onze clubwandeling van de meimaand kozen deze tocht met als
gastclub WSP Heverlee-Leuven.
WSP Leuven biedt met deze tocht in Blanden de wandelaars een zeer
gevarieerde tocht, vooral doorheen bossen als Mollendaalbos,
Meerdaalwoud en Heverleebos een echte luchtkuur.
De omlopen waarvan 80 % onverhard leiden de deelnemers langsheen pittoreske holle wegen,
uitgestrekte velden en eeuwenoude landerijen.
Mogelijke afstanden : 5 – 7 – 13 -16 -22 -25 -30 -35 km. Keuze naar ieders vermogen.
De Ontmoetingscentrum Manke Fielvrienden die in de Manke Fielbubbel willen wandelen
verzamelen vanaf 9.30 u in het Gemeentelijk Blanden, Bierbeekstraat 8 B, Blanden.
Gezamenlijke start : 10 u.
Mits voorinschrijving kan men genieten van een lekker ontbijt : twee broodjes naar keuze + 1
koffiekoek en 2 koffies of thee = € 8,Na de tocht een beetje honger dan kan men met een smakelijke spaghetti terug op krachten
komen.
Spaghetti( vegetarisch of niet ) met een drank voor € 9,Meer info : www.meerdaalnaturetrail.be

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

Hopduveltochten te Mollem.
Zondag 11 juli 2021.
Volgens de politici zouden dan alle zorgen voorbij zijn ?
Vier de Vlaamse feestdag met een deelname aan de Hopduveltochten.
Meer info in de volgende MF info.

Stilteweekend te Bomal.
Vrijdag 1 tot zondag 3 oktober 2021.

Voor het traditioneel wandelwe van onze club
dienden we om organisatorische redenen
zowel de datum als de locatie te wijzigen die
oorspronkelijk gepland was.
Voor het weekendverblijf vonden we de
nodige kamers in een prachtig natuurreservaat
gelegen op een Dennenheuvel in het dorp
waar de Ourthe en de Aisne samenvloeien.
Een ideale verblijfplaats om te ontsnappen
aan de drukte elke dag en te genieten van de
rust en de kalmte dat deze regio te bieden
heeft.
Tijdens het verblijf zijn er wandelingen uitgestippeld
in de omliggende bossen. Mogelijk verkies je te
kuieren in het kleinste stadje van België, Durbuy en
de streekprodukten te ontdekken. Mogelijk verkies
je, je onder te dompelen in de grotten van Comblain
of Remouchamps.
Ook gelegenheid om zich in het vakantiecentrum
eens lekker te laten verwennen in het Beauty
centrum.
Het verblijf is voorzien in volpension. Bomal is
bereikbaar per trein.( Lijn Luik –Jemelle )
Deelnameprijs : € 215 per persoon. Niet leden : € 230,- singlekamers : € 285,Verplaatsing per eigen wagen of openbaar vervoer.
Reservatie en inschrijving na overschrijving van € 75 per deelnemer
op rekeningnr : BE46 6529 3932 4036 van Jos De Bisschop

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijvingsformulier Stiltewe te Bomal 1 – 3 oktober 2021.

Naam ……………………….

Voornaam …………………….lidnr :……………………..

Naam…………………………

Voornaam …………………….lidnr :……………………….

Terugblik op de “Kerstmis in Asse “ wandeling .

De parking lag er op de zondagochtend 20.12.20 wat verlaten bij, ook deels omdat een gedeelte
was vrijgehouden voor “ de warmste week “.
Stilaan doken er een paar Manke Fielvrienden op, doch door de veiligheidsmaatregelen en de
bubbels, gaven de meeste MF leden er wellicht de voorkeur aan om in hun eigen bubbel te blijven.
Omstreeks 10 u waren er 16 gemaskerde MF vrienden paraat om de tocht aan te vangen. Na het
welkom, verdeelden we ons in 4 of meer bubbels en gaf Freddy het startsein.
Via de Boekfos en de Bloklaan ging de tocht naar Ten Broeke. In de Broekevallei volgden we de
loop van de beek richting Asbeek.
Regelmatig moesten de deelnemers uitwijken voor mountainbikers.
Te Asbeek beklommen we “ de God “ richting Geertskouter en vervolgens doorheen een
bloemisterij naar de Heedstraat . Via de Zavellos beklommen we de westelijke flank van de
Moretteberg.
Ter hoogte van de Edingsesteenweg blikten velen naar de herberg “de Koekoek” , maar het bleef
bij water in de mond.
Vervolgens bracht de wandelleider ons langsheen de talrijke kapelletjes van de Kruisborre. Hopelijk
werden hier wat schietgebeden gepreveld, om de coronapandemie te bestrijden.
Vervolgens daalden we de Muzeumstraat af, waar de “
boerendoeningskes “ van vroeger werden omgevormd tot
riante villa’s.
Ter hoogte van het vroegere museum “ De Vaerenbergh
“ ( Manke Fiel ),blikten we naar de foto’s die ons
herinnerden aan de pleisterplaats en de figuur van
Théofiel Van Vaerenbergh.
Met zicht op de kerk van Asse, klommen we uit het
lieflijke Terlinden naar de eindbestemming .
Daar een gratis drankje aanbieden niet mogelijk was , ontvingen de deelnemers een drankje in
chocoladeverpakking en werden we verlekkerd door gast-wandelaar met lekkere pralines.
Met de eindejaarswensen keerden we allen bemodderd maar tevreden huiswaarts.

Nieuwjaarswandeling in Krokegem

17 januari 2021

Door de coronamaatregelen werd de voorziene
clubwandeling in Gijzegem uitgesteld en Manke Fiel dokterde daarom een knooppuntenwandeling
uit in Krokegem.
Wat waren we enthousiast toen weerman Frank De Boosere sneeuw aankondigde voor het
weekend. Eindelijk eens een winterwandeling in de sneeuw. Groot was dan ook onze
ontgoocheling dat de sneeuw alleen voor zaterdag was en nadien zou verdwijnen als sneeuw voor
de zon!
Zestien dappere aanwezigen die verdeeld werden in bubbels van vier en op veilige afstand, lieten
het niet aan hun hart komen en stonden startensklaar.
Na de gebruikelijke Nieuwjaars uitwisselingen konden we onze tocht aanvatten.
Na amper honderden meters kon iedereen al ondervinden dat het op sommige plaatsen een echte
modder- en schuifpartij ging worden.
We besloten om hier en daar het vooropgestelde parcours wat aan te passen om niet te veel
risico’s te nemen. Zo werd dan de Koereit volledig afgestapt om richting het door Natuurpunt
uitgewerkt stukje natuur te ontdekken.
Vervolgens gingen we langs de zijkant van het Paardenbos richting hoeve van Lemaire. Het
Kravaalbos werd een stukje aangedaan om zo ons eindpunt richting Krokegem in te zetten. Na dik
twee uur wandelen was het aan de deelnemers te zien dat het zwaar was maar toch veel deugd
had gedaan. Omdat door corona de jaarlijkse nieuwjaarsdrink niet kon doorgaan werden de
deelnemers getrakteerd op een nieuwjaarsgeschenkje.

Verkenning parcours voor de Manke Fieltochten.
------------------------------------------------------------------Op het menu : ’t Jass- Asbeek
Een tiental Manke Fielers waren opgedaagd om coronavrij aan de wandeling te beginnen.
De dagen voordien had het zwaar geregend dus… modder, wateroverlast stond ons te wachten.
Langs het Waalborrepark ging het richting Terlindeweg en zo via Hoogpoort naar Mazier.
Edingse stwg oversteken tot Platijn en dan naar de Kespier.
In Asbeek zal in de parochiezaal de controle worden voorzien.
De wandelaars konden gebruik maken van de toiletten die werden opengesteld door de bazin van
café Steylemans. Dank hiervoor.
Na de controle ging het richting Rampelberg en zo naar het Muurveld, Hoppemarkt, N9 oversteken
naar de Spiegelstraat.
Onder de spoorwegbrug tot rondpunt. De volgende veldbaan inslaan en langs de Finse piste terug
naar ’t Jass.
Na ongeveer 10,5 km was iedereen voldaan en een beetje moe.
De modder werd deze keer gratis geleverd.

Ploeteren in de Poel.
Op een woensdagochtend in januari waren enkele MF-medewerkers paraat om een
gedeelte van de MF tochten te verkennen. Gelukkig had de parcoursmeester een droge dag
uitgekozen in deze sombere januari maand. De tocht zou ons richting Bekkerzeel leiden. De tocht
werd aangevat met de nodige afstand en coronaproef. Via de spooroverweg richting
Waalborrepark. Dit park met zijn uitzonderlijke bomencollectie is veel te weinig gekend door de
Assenaren.
Vervolgens ging de tocht richting Kattenberg . Aan knooppunt 235 ging onze tocht richting de Poel
en Zittert. De veldwegen die we voorgeschoteld kregen werden steeds drassiger. En in het laagste
punt van de weg ( de poel ) was er haast geen doorkomen aan zonder natte voeten te krijgen.
Gelukkig konden we uitwijken doorheen het kreupelhout van een Poelbosje. Heelhuids ploeterden
alle deelnemers zich uit de poel en stegen vervolgens naar de wijk Zittert. Hier zagen we dat we
gevolgd werden door 2 Manke Fielvrienden, die de start gemist hadden. Zodra ze ons ingehaald
hadden en even op adem gekomen waren van de achtervolging, vervolgden we onze tocht
rechtdoor richting Boterberg.
Een kleine voetweg rechts maakte ons nieuwsgierig en we volgden dit wegeltje richting de manège.
Ooit eigendom van Sport Vlaanderen. Het was wel even uitkijken om niet in de paardenvijgen te
lopen die over de weg verspreid lagen. Waarom dienen de ruiters geen paardenvijgen op te kuisen
en hondenbezitters wel ?
Langsheen een wegeltje bereikten we de Gemeentelos en in de Notelaarsstraat was de
bestemming van onze tocht . Na een sanitaire pauze, ging de tocht terug richting ’t Jass.

Zondag 21 februari 2021.

Terugblik op de Vlietbronnenwandeling.
Deze zondag zou onze club in normale wandeltijden deelnemen aan de winterwandeling van Ibis
Puurs te St Amands aan de Schelde. Maar in coronatijden is niets nog normaal en was de tocht
geannuleerd.
Weliswaar kon men er een gepijlde omloop afwandelen, maar zonder inschrijving en
controleposten, was dit toch niet wat we van een wandeltocht verwachten.
Daarom werd de Manke Fiel-leden de Vlietbronnenwandeling aangeraden. Ieder in zijn eigen
wandelbubbel. Enkele MF-vrienden hadden geopteerd om in een MF-bubbel de tocht te
ondernemen.
Ook de eerste lentezon was van de partij en om 10 u werd er gestart . Waar voorheen de
Vlietbronnenwandeling startte op het Petrus Ascanusplein te Walfergem, werd de startplaats
verplaats naar het station van Asse. Tevens stopplaats voor verschillende routes van de Lijn.
Nadat we de spoorlijn Brussel – Dendermonde gekruist hadden, liepen we langs het Lindeparkje en
vervolgens de Lindendries. Doch al snel dienden we links af te slaan richting de Vaal. Aan een
4sprong bereikten we knooppunt 209. Nu rechtdoor langsheen een bosje naar knooppunt 210. Dit
knooppunt bereikten we aan de achterzijde van het domein van de familie Delvaux. Vervolgens
richting knooppunt 211. Een beekje zorgde ervoor dat we door een modderpoel dienden te
stappen. Maar niet getreurd onze tocht liep verder richting Heierveld. Plots werden we opgeschrikt
door jagers gewapend met een tweeloop. Was het jachtseizoen nog niet voorbij ?
Via de Broekstraat bereikten we het pittoreske Kobbegem. Het dorp waar de wilde gisten er voor
zorgen dat er lambiek kan geproduceerd worden. Doch aangezien alle horecazaken dicht waren,
lieten we de dorpskern links liggen en daalden af richting knooppunt 232. Via de St Goriksstraat
liepen we richting het Torenhof met zijn Donjon en de St Gaugericuskapel. De geur van een
industriële bakkerij deed ons verlangen naar wat lekkers. Via de Langestraat bereikten we de
asfaltweg die ons richting de Vlietbronnen zou brengen. Iemand van de deelnemers haalde
jeugdherinneringen op en vertelde dat men in de beek vroeger stekelbaarsjes en dikkoppen kon
vangen. Aan de Kruipin, liepen we rechtdoor via de Roosberg naar de Hoogstraat . Waar is de tijd
dat we hier in de herberg van de plaatselijke brouwerij een lambiek of een Hey-va konden proeven.
Door een plaatselijke omlegging wegens wegeniswerken op de N9, verlieten we even de
Vlietbronnenomloop en liepen richting Kruiskouter om vervolgens via de Walfergemweg de Wolfrot
te bereiken. Voorbij het plaatselijk kerkhof bereikten we terug het knooppunt 209.
Vervolgens volgden we de bordjes naar knooppunt 235 dat ons terug naar het station van Asse
bracht.

Met een prachtige lentezon was dit een aangename
winterwandeling.

Terugblik
Bekkerzeel. Verkenningstrip.
Woensdag ochtend 10 maart was de afspraak voor een verkenning aan de kerk te Bekkerzeel.
Met het ongure weer van de voorbije dagen, was iedereen goed geschoeid om de modder op te
vangen.
Bij het kleppen op de kerktoren gaf Freddy het sein om de lus Bekkerzeel—Sint Ulriks Kapelle –
Groot Bijgaarden-Bekkerzeel te verkennen. We liepen langs de woning waar ooit de Brabantse
Omwenteling werd uitgedokterd, maar daar lagen de “verkenners” niet wakker van.
We liepen onder de snelweg door en bereikten de linkeroever van de E40. Algauw werd de
verharde weg verlaten en liepen langsheen de flank van de snelweg. Het was uitkijken om in de
uitgespoelde en kapotgereden voetweg rechtop te blijven Gelukkig hield het oorverdovend gezang
van het verkeer ons attent. Achter de elektriciteitscentrale door en langsheen het hellend vlak van
Bekkerzeel bereikten alle wandelaars de dorpskern van Kapellen. We kruisten de Brusselstraat en
gingen op verkenning in de achtertuin van “ De Verlosser “. Een verzorgingsinstelling met meerdere
honderdjarigen. Zo de lucht van Kapellen dan toch zo heilzaam zijn ? De tocht werd verder gezet
richting Lindeberg waar de wilde gisten die rond de brouwerij Girardin zweefden, ons deed
goesting krijgen in een lekkere geuze. Maar het bleef in deze moeilijke tijd bij goesting.
Verder ging de tocht richting de Waerboom, waar ze ook al drukkere en betere tijden beleefd
hebben.
Nadat we de drukke verkeersader terug hadden overgestoken , daalden we met de St
Godarduskerk als richtpunt naar de eindstreep.

Mensen van bij ons.
Marie Cooseman
Geboren op 6 mei 1875 Overleed op 8 maart 1959
Gehuwd met Paulus ( päken) Van der Slagmolen.
Marie kon wratten (wëtn) en brand aflezen.
Een heel bijzondere vrouw was Marie van Päken, gekend uren in de ronde, ze woonde op het
gehucht “ Beneden -Vrijlegem”. Marie heeft steeds hard moeten werken, ze had een gezin met 7
kinderen. Een zoon Jan was jong toen hij sneuvelde als soldaat in het Belgische leger begin van
WO2 te Kleine -Spouwen.
Hij werd bijgezet op het ere-perk van de oud-strijders op het kerkhof te Mollem. Päken, haar man, is
in de “fleur” van zijn leven komen te overlijden.
Marie droeg meestal een “snurksken” op haar hoofd en was lang gerokt, zoals het toen veelal de
mode was. Wanneer zij iets vertelde deed ze dat steeds met veel woorden. Ze bezat een grote
woordenschat, met haar pieterige ogen legde ze nog meer de nadruk op hetgeen ze u wou zeggen.
Zij kon vertellen op een boeiende manier, maar wanneer er iemand zich kwam aanmelden met
wratten of met brandwonden om hulp en genezing te vragen werd ze van de slag heel ernstig en
dan bad ze in alle stilte met de ogen gesloten, haar hand rustend op de plek waar het wonder
moest gebeuren.
Het was gratis, maar het was toch wel gewenst een kleinigheid te geven al was het maar 25
centiemen.
De mensen van Mollem en van de naburige gemeenten kwamen met hun problemen, nadat ze
soms zelf met allerlei trucjes een poging hadden ondernomen om het zelf op te lossen, naar Marie
toe.
Marie wou wel kunnen merken dat je geloofde in een goede afloop. En na enkele weken geduld
lukte het in vele gevallen: Hoe kan het?
Begrijpt u het? Ik ook niet!!
Het blijft een geheim. Van de oorspronkelijke gebeden die zij gebruikte blijven er nog weinigen in
handen van de familie of vertrouwelingen, ten andere “ aflezen” is lange tijd niet meer gaande.
Vele mensen hebben haar ooit gezegd “ merci Marie, dank u”.
Hieronder een strofe uit een gedicht van haar overbuur dichter- schrijver Fil De Ridder dat hij
schreef ten hare ere.

Haar leven was een waterzon,
met weinig zon en zeer veel water.
Toch liep ze over van een lach
En boorde vol verdriet,
Een lach die eindigt met een ach.
Zei was beslist geen megaster
Maar zal voor god verschijnen in alle eer en glorie.
“waar is de tijd?”
Frans Van den Broeck

Warme Handen
Niet mijn tekst, maar het raakt me.
..
Net begonnen en... het is al zes uur ‘s avonds.
Net aangekomen op maandag en het is al vrijdag.
... en de maand is al voorbij
... en het jaar is bijna voorbij.
... en al 40, 50 of 60 jaar van ons leven zijn voorbij.
... en we beseffen dat we onze ouders verloren hebben, vrienden.
en we beseffen dat het te laat is om terug te gaan...
Dus... laten we toch proberen te genieten van de tijd die we nog hebben...
Laten we niet stoppen met zoeken naar activiteiten die we leuk vinden...
Laten we wat kleur in ons grijze bestaan zetten...
Laten we lachen naar de kleine dingen van het leven.
En toch moeten we rustig blijven genieten van deze tijd die we nog hebben.
Laten we proberen de "na" te elimineren...
Ik doe het daarna...
Ik zeg daarna...
Ik zal er later over nadenken...
We laten alles achter voor later alsof "daarna" van ons is.
Want wat we niet begrijpen is:
daarna wordt de koffie koud...
daarna veranderen de prioriteiten...
daarna is de charme verbroken...
daarna gaat de gezondheid voorbij...
daarna worden de kinderen volwassen...
daarna worden de ouders ouder...
daarna worden de beloftes vergeten...
daarna wordt de dag de nacht...
daarna eindigt het leven...
En dan is het vaak te laat....
Dus... laten we niets achter voor later...
Want ondertussen kunnen we de beste momenten verliezen,
de beste ervaringen,
beste vrienden,
de beste familie...
De dag is vandaag... Het moment is nu...
We zijn niet meer op de leeftijd waarop we ons kunnen veroorloven om uit te stellen wat meteen
gedaan moet worden.
Laten we eens kijken of je tijd hebt om dit bericht te lezen en het daarna te delen.
Of misschien laat je hem achter voor "later"...
En zul je het "nooit" delen...

