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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 
 

 

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 
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)  
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.. 

http://www.mankefiel.be/
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Woordje van de voorzitter. 
 
 
 
Beste Manke Fielvrienden, 
 
 
Eindelijk komt er licht in de corona-tunnel. De cijfers 
gaan de goede kant op en velen onder ons zijn reeds 
gevaccineerd, waardoor we stilaan kunnen uitkijken 
naar het “nieuwe normaal “. 
Het was dan ook geen gemakkelijke beslissing van het 
bestuur  om de organisatie van de Hopduveltochten te 
laten doorgaan.  
Het protocol en de te volgen maatregelen namen bij tal 
van bestuursleden het enthousiasme enigszins weg. Toch 
werd besloten het er op te wagen en de organisatie te 
plannen. 
Weliswaar met beperkte catering.  
 
Toch zouden de Manke Fiel medewerkers, het fijn vinden om jullie op 
zondag 11 juli te mogen verwelkomen. Hoe kan men deze Vlaamse 
Feestdag beter vieren dan met wandelvrienden een toffe wandeling af te 
stappen. Geen zorgen van turen op de GPS of knooppunten zoeken, alleen 
de pijltjes volgen. Naar gelang de gekozen afstand zijn er rustposten 
voorzien waar men bij een drankje even kan op adem komen. 
 
Nu de vakantiemaanden voor de deur staan, nodig ik jullie allen uit om 
deel te nemen aan de vrijdagavondwandelingen. Een enige gelegenheid 
om de mooiste hoekjes van de gemeente Asse te ontdekken en mogelijk 
nieuwe wandelvrienden te maken. 
 
Verder wens ik iedereen een zonnige vakantie met veel wandelplezier. 
 

 
 
Jos De Bisschop 
Voorzitter 
 



Zomerwandelingen 2021. 
 

Wie wil genieten van een vakantie in eigen gemeente samen met andere wandelvrienden is 
zeker van de partij tijdens de vrijdagavondwandelingen De start is telkens aan de 
plaatselijke kerk om 19 u (uitgezonderd te Zellik- start aan de Hoinck)  

Noteer alvast volgende data en startplaatsen in jullie agenda ! 

Datum.   Plaats. 
 2 juli       Asse    6 augustus  Kobbegem   

9 juli    Asbeek   13 augustus  Bekkerzeel 

16 juli    Asse Terheide  20 augustus  Relegem  

23 juli    Krokegem   27 augustus  Zellik + 

30 juli    Walfergem      Gezellig tafelen 

. 

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

 Andere activiteiten. 
11 juli  Hopduveltochten  

 4  september Autocaruitstap in het land van Bastogne. 

1 tot 3 oktober Stilteweekend  te Bomal 

 
Stilteweekend te Bomal. 

      1 tot 3 oktober 2021. 

 

Mogelijk hebben sommigen onder jullie de evolutie van de corona-cijfers afgewacht om definitief te 
beslissen aan de wandelweekend deel te nemen. 
Alle info inzake dit we vinden jullie in de vorig MF- info 2021-2. 
Er zijn nog enkele kamers beschikbaar. Anderzijds is Bomal ook per trein bereikbaar. 
Eind juli worden de inschrijvingen definitief afgesloten. 
Mochten jullie meer info wensen, geef dan een seintje aan Jos tel : 02.452.76.59 

  
 Zaterdag  9 oktober 2021. 

Baamistochten te Asse Terheide 
Noteer alvast deze datum en kom het Kravaal aanschouwen in herfstgewaad ! 

 

    



 
Autocaruitstap  Zaterdag 4 september 2021 

 

“ Terugblik op de Slag van de Ardennen “ in het land van Bastogne. 

 
Tijdens deze uitstap kan men niet alleen genieten van de prachtige natuur van Belgisch 
Luxemburg, maar kan men ook kennis maken met tal van monumenten die herinneren aan de 
dramatische omstandigheden tijdens de winter van 1944. 
We brengen een bezoek aan het Mardasson dat werd 
gebouwd als hulde aan de ontelbare slachtoffers. Andere 
blikvangers zijn De Trierse Poort en de tank op het MC 
Auliffeplein. Onder leiding van een gids  kunnen de 
deelnemers ook kennis maken met diverse plaatsen waar de 
Slag van de Ardennen plaats vond.  

Eveneens gelegenheid tot kuieren in het hart van de stad, 
dat ook wel “ Le Petit Paris “ genoemd wordt en op eigen 
ritme de geschiedenis van Bastenaken te ontdekken. 

 

Opstapplaatsen : Opwijk – Nijverseel 7.15 u – Krokegem kerk 7.20 u – Mollem 7.30 u – Asse 
Gemeentehuis 7.40 u – Walfergem kerk 7.45 u – Kobbegem 7.50 u – Zellik( Vliegwezenlaan ) 8.00 

 

Reiskosten : (inbegrepen autocarreis - fooi chauffeur – gids - koffiestop – toegang Mardasson-  
lunch en avondmaal)               Leden Manke Fiel :  € 70            Niet-leden :   € 80  

 
Uiterste inschrijvingsdatum :  16 augustus 2021  
bij Hubert Lenaerts, Kouter 20 , 1730 Mollem,tel : 02.452.99.31 -  hubert.lenaerts1@proximus.be.  
Betaling op rekening van W.R.C.  Manke Fiel, BE 84 9300 0130 9059. 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inschrijvingsformulier autocaruitstap : Het land van Bastogne 4 september 2021. 

Volgende personen wensen deel te nemen : 

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

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

Opstapplaats aanduiden :…………………………………………………………………. 



De slag in de Ardennen 1944-1945. 
Dit jaar is het 76 jaar geleden dat Wereldoorlog II ten einde kwam. Graag hadden we jullie tijdens 
onze septemberuitstap laten kennis maken  met het land van Bastogne dat toen een heel moeilijke 
periode heeft doorgemaakt. 
Na de invasie in Normandië voerden de Geallieerden eind augustus 1994 een bliksemaanval uit 
waarbij het Noorden van Frankrijk, België en Luxemburg werden bevrijd. 
Omstreeks 15 september 1944 brak de 3° Amerikaanse Pantserdivisie door de Siegfriedlinie en kon 
zelfs doordringen tot op Duits grondgebied. 
De snelle opmars gaf problemen met de logistieke ondersteuning en anderzijds was er een zeer 
uitgebreid front van Nederland tot Italië. 
Het Ardennenfront blijft tamelijk ongedekt en de Geallieerden beschouwden deze sector als redelijk 
rustig vanwege het heuvelachtig terrein. 
De omgeving wordt geacht zich niet te lenen tot een groots offensief. Doch Hitler had nog een plan. 
Op 14 september 1944 stelt Hitler de hoogste officieren van zijn staf op de hoogte van zijn ambitie 
een groots offensief naar het Westen in te zetten. 
Zijn plan was , België doorkruisen om snel de haven van Antwerpen in te nemen. De haven was 
belangrijk voor de bevoorrading van de Geallieerde strijdkrachten. 
Anderzijds was het de Führer bekend dat de Amerikaanse en Britse strijdkrachten niet steeds op 
één lijn stonden. Het was de bedoeling op de operatie van mei 1940 te herhalen. 
Door een aanval via de Ardennen net zoals 1914 en 1940 wou Hitler de wending van de oorlog 
ombuigen. 
De inwoners uit de Ardennen hadden op een vredige Kerst 1944 gerekend, doch het werd de hel. 
Wens je meer te vernemen over de Slag van de Ardennen, reis dan mee op 4 september 2021 naar 
het Land van Bastogne. 
Meer info en programma van deze uitstap, verder in de MF-info 
 



 
Familiale fietstocht doorheen de Brabantse 

Kouters. 
 

Zondag 19 september 2021. 
 

 

     Geniet van deze laatste zomerdagen en spring samen met andere vrienden op 
jullie fiets om samen te trappen doorheen de Brabantse Kouters. 
Verzamelen vanaf 13.30 u aan de kerk Kobbegem, om 14u00 stipt zal Freddy het startsein geven. 
Aan een gezapig tempo verlaten we het kerkplein en stijgen zachtjes langsheen de flanken van het 
Torenhof Kobbegem, om zo het landelijke/industriële Zellik te bereiken. 
We duwen onze fietsen verder langs de kerk van Zellik richting Groot Bijgaarden voorbij het kasteel en 
Gemeenteplein. 
En beetje verder bereiken we Brouwerij Girandin en de Schijfelberg en komen aan de 
Forelvijver Saint -Martin en genieten tijdens de pauze van een lekker streekproduct. 
Na de stop fietsen we verder langsheen rustige wegen doorheen de Dilbeekse deelgemeenten St Martens 
Bodegem, om vervolgens via Ternat terug het landelijke Asse te bereiken. Tijdens onze familiale fietstocht 
kunnen de deelnemers turen naar de prachtige panorama’s 
over Brabantse kouters. 
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 

 
www.mankefiel.be https://www.facebook.com/mankefiel info@mankefiel.be 
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Terugblik op de wandeling te Meuzegem 

De clubwandeling naar Scherpenheuvel op 21 maart, kon door het hardnekkig coronabeestje, 
jammer genoeg niet doorgaan! Wandelclub de Grashoppers had anders met zijn tochten door 
het land van “de Witte”, langs de Demer en over Hagelandse heuvels op veel wandelaars kunnen 
rekenen.  

Via email werden Manke 
Fiel leden uitgenodigd om 
samen te komen voor een 
clubwandeling te 
Meuzegem, deelgemeente 
van Meise-Wolvertem.  
In dit rustig gelegen 
gehucht, werd door wandelclub “’t Fluitekruid”  een 

Sneeuwklokjesroute uitgestippeld van 10 km eventueel  in te korten naar 7,7 km. 
 
Vijftig tinten grijs kleurden deze eerste lentedag!  

Desondanks gaven 21 wandelaars gevolg aan de 
uitnodiging en waren om 9uur op de afspraak aan het 
Onze-Lieve-Vrouw Boodschapkerkje. Gesterkt door 
de opgelegde maatregelen van regering en virologen, 
vertrok de lang gerekte bubbel voor een wandeling 
door de mooie Brabantse Kouters tussen Merchtem 
en Meise.  

Al snel staken wij de Linthoutseweg over om via de Blakenbergen naar de Breestraten in 
Merchtem te stappen. Genietend van weidse landschappen met imposante hofsteden bereikten 
wij via de Hunsberg en de Kleistraat de Wolvertemsesteenweg.  

Even stapten wij langs de Hunsberg. Volgens 
bronnen een Belgo-Romeinse grafheuvel of 
offerplaats. Luchtfoto’s tonen aan dat hier in de 
buurt een Gallo-Romeinse nederzetting (of Motte) 
heeft gelegen. “Motte” betekent: een kunstmatig 
aangelegde aarden heuvel. “Hun” verstopt zich ook 
in deze berg maar dat “bed” is nooit gevonden!  

Even verder doorkruisten wij het zacht glooiend 
gehuchtje Linthout om via de Eeckhoutveldweg in 
de wijk van de Predikstoelstraat te belanden. Na 265 m kasseien in de Lovegemblokstraat 
trokken wij links, een bijna kaarsrechte veldweg in tot aan de Merchtemsesteenweg. Deze 
drukke steenweg staken wij nu aan de banden centrale Roelants voorzichtig over de 
Dorenstraat in, die iets verder een veldwegel werd om dan weer de Meuzegemstraat te 
worden. Eenmaal de Meuzegembeek over bereikten wij tevreden en voldaan het vertrekpunt.  

Mooie vergezichten met zachte, rustige paden en ook dankzij wandelclub “’t Fluitekruid “ 
kreeg deze grijze lentedag toch een heel warme kleurige tint mee. 

Manu.  



              
Was 6 juni 1944 een historische datum en de start van de bevrijding, waarvan we vandaag nog 
genieten, dan was 6 juni 2021 wellicht en stap terug naar het normale leven na de 
coronapandemie. 

Om 6.30 u waren er 38 MF vrienden paraat op het 
Brussegemkerkplein om de prachtige omgeving bij 
ochtendgloren te ontdekken. Het was voor velen onder ons 
een blij weerzien van andere wandelvrienden. 

Stipt op het afgesproken uur werd door Jean en Lieve de “ 
startstap” gegeven. Via de Dorpstraat verlieten we het 
centrum van Brussegem richting Bosbeek. Doch algauw 
sloegen de wandelleiders rechts de Druegenlosweg in , die 
ons doorheen de fruitplantages van het Torenhof bracht. Het 
gehucht Bosbeek lieten we links liggen en we daalden via 
een holle weg naar het gehucht Linthout. Wat scheen de 
zon prachtig doorheen de boomkruinen.  

Via het Linterveld bereikten we de St Annakapel in het 
gehucht Vijlst. De legende vertelt dat de Sint Annakapel 
werd gebouwd als herinnering aan het feit dat eeuwen 
geleden op deze plaats een pestepidemie werd 
tegengehouden door Onze-Lieve-Vrouw en de heilige Anna. 

Nadat iedereen was verzameld kruisten we veilig de 
Nieuwelaan op zoek naar de mooie omgeving rond het 
Wolvendaelkasteel. De tocht ging stijgend richting de 
watertoren. In de onmiddellijke omgeving van de watertoren 
konden de wandelaars even op adem komen en trakteerde 
Hubert en zijn gevolg ons op een glaasje jenever of fruitsap.  

Met frisse moed daalden we af richting de Sint-Jan-de 
Doperkerk van Ossel, maar iedereen had meer oog voor het 
terras van de taverne Ossel-star. Hier mochten we genieten 
van een lekkere streekkoffie die werd aangevuld met een 
wafel, waarvan alleen Suzy het recept kent. 

Nadat iedereen terug op krachten gekomen was werd de dauwtrip verdergezet richting Heirbaan of 
Romeinsebaan. Van op deze weg hadden we een prachtig vergezicht op de omgeving. 

Algauw hadden we Brussegemkerk in het zicht en was de eindstreep nabij. 

Een dauwtripper 



Terugblik Manke Fieltochten.  

Nadat Vlaanderen wandelt 2020 door de coronamaatregelen werd verhinderd en ook Vlaanderen 
wandelt 2021 niet kon doorgaan, had het bestuur het nuttig geacht omlopen uit te pijlen als 
vervanging voor de Manke Fieltochten 2021. 

Een reactie : 

Beste Jos , 
Gisteren de 10.6 km gewandeld vanuit Asse . 
Graag bedanken we het bestuur en de parcoursmeesters voor die mooie tocht die we mochten 
beleven . 
De mooie vergezichten en vele trage wegen moesten we punten moeten geven is het zeker een  
10 op 10 . 
We hebben éénmaal een probleem gehad aan het kruispunt waar die paarden manege was daar 
was de pijl verdwenen ,ben dan eerst in de grindweg links een stuk gewandeld dan de grindweg 
rechtdoor ook niet goed en dan de weg rechts omhoog en na een tijdje zagen we weer pijlen 
hangen . 
Spijtig dat zulke dingen gebeuren al het werk op vrijwillige basis en dan nemen er andere personen 
enkele pijlen weg . 
Vriendelijke groeten en hopelijk is de corona vlug bedwongen en kunnen weer gewoon deelnemen 
aan de wandeltochten dan mag je ons zeker weer verwachten . 
Vriendelijke Groeten . 
Lauwaert Marc en Vaerendonck Corry 
 

******************************************************************** 
Meerdaelwoudtrail te Blanden. 

Zondag 16 mei 2021 

 

Op zondag 16 mei een wandeltocht organiseren, behoorde niet tot de 
mogelijkheden. Daarom had WSP Heverlee te Blanden enkele 
omlopen uitgetekend. Plaats van afspraak was de Onthaalpoort 
Torenvalk aan de Naamsesteenweg. 

Het was wel even uitkijken om de parking te vinden, maar uiteindelijk 
waren we ruim op tijd ter plaatse. 

Daar sommigen dachten dat er niemand meer zou komen opdagen, werd even voor tien de 
wandeltocht gestart. Maar al snel werden we opgeschrikt door een luid getoeter en kwamen er nog 
3 MF aangestormd. 

Na even gewacht te hebben, gingen we met 8 MF vrienden van start. Later bleek dat er nog 2 
andere MF vrienden wat vroeger het hazenpad gekozen hadden. 

De deelnemers kozen hetzij voor 7 of 12 km , waardoor na enkele kilometers onze wegen 
scheiden. 

Het Meerdaelwoud is een prachtig natuurgebied, waar niet alleen wandelaars maar ook joggers en 
mountainbikers hun hartje kunnen ophalen. Al is het soms  wel even puffen bij het beklimmen van 
een kuitenbijter. 

Toch waren we bij aankomst blij dat we weer een toffe wandeling beleefd hadden.  



Asphaltco. 
Rond de eeuwwisseling 1900 kocht Gustaaf De Doncker een perceel landbouwgrond in de 
Molenstraat , juist voorbij” den bareel “ . Hij bouwde daar een woning en serres en begon aan 
kwekerij van “ Orchideeën  “.In 1910 verkocht hij de kwekerij en verhuisde naar de Neerstraat en 
bouwde daar verlichte serres. 

Na de verkoop kwam er een lijmfabriekje. Voor de fabricatie werd er vooral afval van beenderen 
gebruikt. Het waren voornamelijk vrouwen die de ontvellingen deden. Bij warm weder was de stank 
niet te houden ,vandaar de naam “ ’t Stinkkot “. Voor de aanvoer van de beenderen  en afval werd 
een zijspoor aangelegd tot in de fabriek. De spoorlijn 60, Brussel – Dendermonde werd aangelegd 
in 1892. Ook kwamen er nog twee los en laadkades langs de zijde van de Stationsstraat. 

Na Wereldoorlog I ( 14-18 ) werd de lijmfabriek stil gelegd wegens geurhinder en een vliegenplaag 
in 1920 ! 

In 1922 werden de gebouwen aangekocht door de gebroeders “ Holoff”. De kopers werkten in 
Pannenhuis in een firma die wegenwerken uitvoerden. 

In Asse werd dan begonnen met de fabricatie van teer- en asfaltpapier alsook goudron, mulex en 
andere dichtingsproducten. 

De aanvoer van de materialen voor de fabricatie gebeurde met 29 spoorwegcontainers. Het waren 
vooral afvalproducten van cokesfabrieken. Asphaltco was gestart ! 

Lemoine was algemeen beheerder. Voor het vervaardigen van “teerpapier “ werd sterk vezelpapier 
van Genval gebruikt. Dit papier werd met de hand gedrenkt in warme teer en daarna bestrooid met 
fijn zand en gedroogd. Er werden nog andere derivaten gemaakt zoals dichtingsproducten, roofing 
met rubber , etc. Er werd steeds asbest gebruikt ,dit product kwam van Canada in jutezakken van 
40 kg en werd per spoor aangeleverd. 

In 1942 vernielde een felle brand de ganse fabriek. Gelukkig waren er geen slachtoffers. 

De brand ontstond op 3 september omstreeks 4.30 u  door een ongeluk met het overtappen van 
naftaline. Een lantaarn viel omver en door de gassen vloog alles in brand. De vlammen waren 30 
tot 40 m hoog en de zwarte rook werd tot 50 km ver waargenomen. Een tank van 40.000 lier 
ontplofte !  

Van overal kwam er brandweerhulp. Zelfs de Duitse bezetter gelegerd aan het vliegveld te Evere, 
hielp met blussen. Honderden vaten ontploften, als kanonschoten. De vijver van het kasteel van “ 
Van Innis “( Waarbeek ) werd leeggepompt. De dag nadien in de namiddag was de brand geblust. 
Doch van de fabriek bleef er niets meer over. 

Er werd een volledig nieuwe fabriek gebouwd met moderne 
machines, een distilleerkolom, een waterreservoirtoren van 28 m 
hoog ,een labo, burelen ,sanitair en nieuwe stoomketels. 

Maar het laden en lossen van de 220 kg wegende vaten 
,gebeurde nog steeds met de hand en twee houten balken. Het 
was zwaar en gevaarlijk werk. Het waren vaste ploegen die deze 
taak uitvoerden. Na 1960 waren het vooral migranten, eerst 
Italianen en daarna Marokkanen. Deze arbeiders sliepen in 

houten barakken langs de spoorlijn. De meesten waren analfabeten en hun loon stuurden ze op 
naar het thuisfront. 

Lees het vervolg in het volgende MF info boekje 
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