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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 
  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.. 
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Woordje van de voorzitter. 
 
Beste Manke Fielvrienden, 
 
Hopelijk hebben jullie een prettige vakantie gehad. Alleen was de 
weermaker iets te gul met de regen in plaats van de zon. 
Alhoewel de vrijdagavondwandelingen steeds in droge 
omstandigheden werden afgewandeld. Aan alle deelnemers fijn 
dat jullie er bij waren en aan de wandelleiders van harte dank 
voor de inzet. 
 
Tijdens de herfst staan er nog enkele fijne activiteiten op het 
programma. Graag zou ik alle MF leden willen uitnodigen om zo 
talrijk mogelijk aanwezig te zijn op de Baamistochten. 
Een gelegenheid om te genieten van de herfstkleuren in 
Kravaalbos en omgeving. Ook indien het wandelen wat moeilijker gaat zou het 
fijn dat jullie eens langskomen in de startzaal de Leerheide te Asse Terheide of in 
de rustpost De Kersenpit te Mazenzele. Jullie aanwezigheid is voor de 
medewerkers  een stimulans om zich verder in te zetten voor de clubwerking . 
Tijdens de clubwandelingen van oktober en november is er gelegenheid om het 
Zoniënwoud te ontdekken. 
Als afsluiter van het jaar 2021 is er de gelegenheid om kennis te maken met “ 
Kerstmis in Luik “. Daar om organisatorische redenen de deelnemers beperkt zijn, 
is snel inschrijven de boodschap. 
 
In 2022 wordt onze club 30 jaar jong. Wie suggesties heeft om een feestelijke toets 
aan het programma 2022 te geven, geef maar een hint of een suggestie. 
 
Verder wens ik iedereen een coronavrije herfst met veel zon waardoor wandelen 
zoveel aangenamer is. 
 
 
Jos De Bisschop 
Voorzitter 
 
 
 
 

 Hou volgende data vrij in 2022 ! 
       22-januari      Manke Fiel avond 
 10 april    Manke Fieltochten. 
 10 juli       Hopduveltochten. 
    8 oktober   Baamistochten. 



 
 

Baamistochten te Asse Terheide 
 

    Zaterdag 9 oktober 2021 
 

Graag nodigen we alle Manke Fielleden uit om deel te nemen aan de Baamistochten. Een enige 
gelegenheid om de kleurrijke herfst te aanschouwen in het gebladerte van het Kravaalbos en de 
Kravaalvelden. 

Alle afstanden richten hun schreden richting Kravaalbos. Jammer genoeg kunnen we de 3 en 5 km 
geen rustpost aanbieden. 

Wie een langere afstand verkiest, trekt richting het gildendorp Mazenzele.  Aldaar wordt een 
rustpost voorzien in de zaal Kersenpit. De 21 km maken er een lus richting Paddebroeken. 

De 10 en 14 km stappen verder richting Kartelobos en het gehucht Krokegem om vervolgens terug 
Asse Terheide te bereiken. 

Nodig alvast jullie andere wandelvrienden uit om samen op stap te gaan. 

Starturen tussen 7 en 15 u. Sluiting : 18 u. 

Er zal een MF boetiek aanwezig zijn in de startzaal. 

Veel wandelplezier. 

 



MF -clubwandeling  te Sint Pieters Woluwe. 
       Zondag 17 oktober 2021 
 

Voor deze clubwandeling  trekken we  naar de groenste gemeente van Brussel, Sint Pieters 
Woluwe. 

Deze gemeente is gelegen aan de rand van het Zoniënwoud. Het is een residentiële gemeente met 
tal van riante villa’s en veel groen in een glooiend landschap. 

Kom met andere MF-leden wandelen door het Woluwedal en het Zoniënwoud en geniet van de 
prachtige herfstkleuren. 

9.45 u verzamelen aan het trammuseum S.T.I.B , 
Tervurenlaan 364 B ,Sint Pieters Woluwe 

10 u  start clubwandeling. Afstand : 5 of 10 km. 
Individueel ook 15 -21-30 km mogelijk 

Het is ook mogelijk individueel te wandelen met start 
tussen 8 en 15 u. 

Ook bereikbaar via de trein + metro. 

Meer info : Jos De Bisschop 02.452.76.59 

 

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

Clubwandeling te Hoeilaart. 
 Zondag 21 november 2021. 
 

Wie Hoeilaart zegt, denkt wellicht aan druiven of 
aan Marc Sleen en toch heeft deze gemeente 
nog andere troeven. De IJsetrippers nodigen 
jullie dan ook uit om deel te nemen aan de 
Zoniënwoudwandeltocht. 

Kom kennis maken met de druivenstreek en zijn 
bosrijke omgeving. 

De Manke Fielleden die in groep willen wandelen 
verzamelen om 9.45 u. 

Start wandeltocht : 4 – 6 of 12 km om 10 u. 

Wie individueel wil wandelen kan starten tussen 7.30u en 15 u. 

Startplaats : R.B.S. Het Groene dal, Willem Matstraat 4 1560 Hoeilaart ( ingang via 
Waversesteenweg ). 

Bereikbaar met de trein : Station Hoeilaart op 1 km van de start. 

Info : Jos De Bisschop Tel : 02.452.76.59 



Wandelbus naar de Antwerpse Kempen. 
      Zondag 14 november 2021. 
Bij deze uitstap hebben de deelnemers de gelegenheid deel te nemen aan : 

- De Herfsttocht van de Bosgeuzen te Gooreind. 

- De Campinatocht van W.S.V. Mol te Dessel. 

  

Tijdens de Herfsttocht trekken de wandelaars via smalle 
achterpaadjes en het Goed van Koch naar het Klein 
Schietveld, met zijn bospaden , weilanden, vennen en heide. 
Wie op zoek is naar cultuur , historiek en de Kempische 
natuur komt zeker in het domein Kempens Landschap van 
de zusters Franciscanessen aan zijn trekken. 

Mogelijke afstanden : 7 en 12 km. 

In de namiddag brengt de wandelbus de MF-vrienden 
naar Dessel . Tijdens de Campinatocht kan men 
kennis maken met de bossen van Brazelbergen en 
genieten van de Witte Nete en Broekberg. 

Mogelijke afstanden : 4 of 8 km. 

 

Opstapplaatsen : Nijverseel : 7.40 u - Krokegem kerk : 7.50 u- Mollem kerk 8.00 u - Asse 
Gemeentehuis 8.10 u - Walfergem kerk 8.15 u - Kobbegem (Brusselsestw ) 8.20 - Zellik 
Vliegwezenlaan : 8.30 u . 

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

De MF-leden die in 2020 waren ingeschreven voor de wandelbus , die niet plaats vond, dienen 
geen reiskosten te betalen doch dienen wel hun deelname + opstapplaats te bevestigen aan Hubert 
Lenaerts : Tel 02.452.99.31 of via email : hubert.lenaerts1@proximus.be of info@mankefiel.be 

Betaling op rekening :  BE84 9300 0130 90059 van W.R.C Manke Fiel. 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Inschrijving wandelbus de Antwerpse Kempen 14-11-2021. 

Naam :      Voornaam   lidnr :  

Naam :      Voornaam   lidnr :  

wenst deel te nemen.  Opstapplaats : ………….. gsmnr : …………………. 



Kerstmis in Luik. 
 

       zaterdag 11 december 2021. 

 

Hoe beleeft men Kerstmis in deze vurige stede ? De stad die ooit van een bedevaartsoord 
uitgroeide tot een Prinsbisdom en zelfs over een groot gedeelte van Wallonië heerste, heeft de 
bezoeker heel wat te bieden. In de tal van historische wijken als Outremeuse, Hors-Château en 
Carré, kan men meerdere historische gebouwen aanschouwen 
 

Het station Guillemins en Cité Miroir zijn prestigieuze 
projecten uit deze tijd. 
Ook  de functie van de rivier de Maas is in deze stad steeds 
aanwezig. 
 
Kom mee van de Kersttijd proeven in het Luikse  en schrijf 
tijdig in voor deze uitstap. 
 

Vertrekplaatsen :Nijverseel 9.40 u - Krokegem kerk : 9.50 u  - Mollem kerk 
: 10.00 u -  Asse gemeentehuis : 10.10 u - Walfergem kerk 10.15 u  
         - Kobbegem : 10.20 u -  Zellik  Vliegwezenlaan : 10.30 u. 
 
Reiskosten : leden MF : € 58,-  niet -leden : € 68, 
               - Inbegrepen : autocarvervoer - fooi chauffeur -lunch  en  gids . 
 
Inschrijvingen : Hubert Lenaerts ,Kouter 20 , 1730 Mollem Tel 
02.452.99.31       of  hubert.lenaerts@mankefiel.be of www.mankefiel.be 
Inschrijving slechts definitief na betaling van de reissom op rekening BE84 9300 0130  9059 van 
W.R.C. Manke Fiel vzw. Gelieve opstapplaats + gsmnr te vermelden.   
–– 



Terugblik Hopduveltochten 2021. 

 

Het was voor het bestuur voorafgaand aan de tochten geen gemakkelijke beslissing om de Hopduveltochten te 

organiseren. De coronamaatregelen lieten wel toe om te organiseren, doch de verplichtingen en te volgen 

regels maakten het er niet makkelijker op. 

Toch nam het bestuur het risico de Hopduveltochten te laten doorgaan. Weliswaar met de nodige 

voorzichtigheid, daar men geen idee had hoe de wandelaars gingen reageren en hoeveel wandelaars bereid 

waren naar een wandeltocht te komen. 

De ochtend van 11 juli waren tal van MF medewerkers reeds vroeg uit de veren om de wandelaars in de beste 

omstandigheden te ontvangen, hetzij in de startzaal te Mollem of op de rustposten te Brussegem en Hamme. 

Nauwelijks waren de deuren geopend en de wandelaars stroomden binnen. Velen waren blij elkaar terug te 

ontmoeten op een wandeltocht. 

Naargelang de gekozen afstand stapten  de wandelaars richting Brussegen of Hamme. Wie meer meer dan 14 

km wou afleggen , kon er in Hamme nog een lus extra aan zijn tocht toevoegen. 

Omstreek 10 u werd het probleem om een parkeerplaats te vinden in het centrum van Mollem. 

Sommige autobestuurders zochten radeloos naar een parkeerplaats, doch uiteindelijk konden meer dan 1300 

wandelaars de tocht aanvangen. 

De corona-maatregelen werden door de wandelaars stipt opgevolgd. Toch konden we vaststellen dat niet alle 

wandelaars de rustposten binnengingen.  Het afstempelen bij de start brengt met zich dat de wandelaars niet 

meer bij aankomst naar de zaal komen. 

Toch mochten de deelnemers en de MF medewerkers tevreden terugblikken op geslaagde  Hopduveltochten.  

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

De affiche al gezien waarop 2 manke-fiel dames staan  

om reclame te maken voor een wandeling 😉 

We waren zelf wel verbaasd. 

 

 

Zoals je kan zien op de foto hierbij was 

Manke Fiel aan het "Gipfelkreuz" op 3.159 

meter boven het Pitztal in Tirol op 

donderdag 22 juli 2021 . . 

Johan & Roos 

 



 
Terugblik zomerwandelingen 2021. 

 

De zomerwandelingen tijdens de maanden juli en augustus zijn een begrip voor de 
wandelliefhebbers in Asse en omgeving. Alhoewel er weinig publiciteit werd gemaakt rond deze 
wandelingen , waren er toch een 40 tal MF leden stappensklaar om de eerste wandeling aan te 
vangen. 

Tijdens de wandelingen die telkens in een andere deelgemeente van Asse doorgingen, groeide de 
belangstelling en de deelnemers steeds aan. 

Hierbij ook een woordje van dank aan de wandelleiders die hun beste beentje hebben voorgezet 
om de mooiste plekjes van Asse en omgeving te tonen tijdens deze wandelingen. 

In deze coronatijd was het voor velen een blij weerzien met andere MF leden en nieuwe leden 
konden ook kennis maken met nieuwe wandelvrienden. 

De laatste wandeling te Zellik werd afgesloten met een “ gezellig tafelen “. De MF vrienden die alle 
zomerwandelingen op post waren, mochten als blijk van waardering een kleine attentie in ontvangst 
nemen.  Nadat de nodige afspraken werden gemaakt om er in de komende maanden samen op uit 
te trekken, vertrok iedereen tevreden huiswaarts. 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Wandelen wordt beloond. 

.  

 

 

 

 

 

 

Wie in  zijn wandelboekje “ limited 
edition” nog niet voldoende stempels 
heeft voor een poncho of rugzak, kan 
nog tot 31-12-2021 stempels 
verzamelen. Op 16-1-2022 is de 
laatste gelegenheid om uw gadget op 
te halen tijdens de Wintertocht van 
Tornado te Boortmeerbeek. 

 



Terugblik op de autocaruitstap naar het Land van Bastogne. 
 

Zaterdag 4 september. 
 

De weermaker had een zomerse dag voorspeld. Dit was zeker een stimulans om  deelnemers tijdig aan de 
diverse opstapplaatsen te krijgen. Annie , de chauffeur van dienst, maakte ons erop attent dat aangezien 
haar  car uitgerust was met een veilig ventilatiesysteem, het niet nodig was een mondmasker te dragen. 

Deze maatregel was een aangename verrassing. 

Jos, gaf een overzicht van de reisplanning en nog wat uitleg over de Ring rond Brussel. Aan het 
Leonardkruispunt, reden we de E411 op , richting Namen. 

Nadat we het viaduct van Beez waren overgereden, verlieten we enkele kilometers  verder de snelweg E411 
om in Courrière over te schakelen naar de N4.  

Aan de N4 is de bekende patisserie Pierson gelegen. Reeds gedurende 3 generaties bieden de  familie 
Pierson in hun patisserie niet alleen aan de  plaatselijke bevolking  ,maar ook tal van toeristen hun 
traditionele producten aan.  

Na genoten te hebben van een lekkere croissant en koffie, reed Annie ons doorheen de Famenne via de N4. 
Deze nationale baan is 180 km lang en is zowel mythisch als praktisch, esthetisch en sympathiek en brengt 
de gebruiker van Brussel naar Luxemburg als alternatief voor de  snelweg E411. 

Na Marche toerden we doorheen het land van Bastogne. Even hielden we halt bij het monument in Bande. 

Aldaar werden op 24 december 1944  32 jonge mannen met een nekschot door een SS-commando 
afgeslacht. 

Na een tocht doorheen het centrum van Bastogne, waar we de Sherman tank, het monument van generaal 
MC Auliffe ( die de legendarische woorden “ Nuts “ antwoorde aan de Duitsers ), de St Pieters kerk en de 
Trierse Poort konden aanschouwen, bereikten we het Mardasson Memorial en het oorlogsmuseum. 

Tijdens het bezoek aan het museum werd de slag van de Ardennen belicht zowel van Duitse, Amerikaanse 
als van de zijde van de bevolking. Terwijl het eerste gedeelte van onze groep reeds het museum kon 
bezoeken, brachten de anderen een bezoek aan de crypte en beklommen enkele dappere MF-dames de 
trappen om boven op het Memorial te genieten van een prachtig vergezicht. 

Na het museumbezoek bracht onze chauffeur ons voor de lunch naar een plaatselijk restaurant . Aldaar 
werden we verlekkerd met een Ardeense schotel en kaas als dessert. 

Na de lunch ging de rit richting een deelgemeente van Bastogne, Recogne. Aldaar hielden we even halt aan 
de Duitse militaire begraafplaats waar 6807 Duitse militairen hun laatste rustplaats vonden. 

Vervolgens maakten we kennis met  de Bastogne Barracks waar de Amerikanen gelegerd waren tijdens de 
Duitse operatie Wacht am Rhein. 

Op de place Patton, wandelden we naar het monument  van de bevrijder van Bastogne generaal Patton. 
Aan het monument van generaal Patton vernamen we hoe zijn militaire loopbaan verliep en hoe hij tijdens 
een verkeersongeval om het leven kwam. 

Daar de zon ons al ruimschoots had verwend, zochten tal van de Manke Fielvrienden een terrasje op om te 
genieten van een lokaal drankje of te shoppen in de winkelstraat.  

Na een avondmaal in een restaurant te Marenwez, keerden we terug naar Asse met de gedachte “ Wat is de 
zin van oorlog ?” 



Asphaltco (vervolg) 

De arbeidstijd was van 7.30 u tot 12 u en van 12.30 u tot 17.15 u. Begin en einde werd aangekondigd door 
een stoomsirène. Deze sirène kon men tot ver buiten Asse horen. 

De fabriek stelde circa 160 arbeiders en 25 bedienden te werk. Vier vrouwen werkten in het labo. 

Alle 14 dagen werden de lonen uitbetaald en het nodige geld circa 1 miljoen Belgische franken werden in 
een kabas of filet bij de bank afgehaald. 

Het uurloon van de gewone arbeider bedroeg circa 12,50 B.F. 

In 1963 ontstond er nog een dramatische brand bij het overtappen van vloeibare teerproducten. Twee 
werknemers werden toen levend verbrand. 

Omstreeks 1984 werd Asphaltco Asse gedeeltelijk gesloten en verkocht aan een Engelse firma Rubberrod. 
Deze firma verkochten de gebouwen verder aan een Egyptenaar voor 16 miljoen BF. 

Nadien kreeg hij nog een boete van 33 miljoen BF, die hij waarschijnlijk nooit heeft betaald.Er gebeurden 
toen allerlei onfrisse zaken in de vervallen gebouwen. 

Intussen werd in Machelen met oude machines uit Asse en nieuwe moderne machines  een fabricagelijn 
gebouwd door het personeel van Asse met nog circa 56 werknemers. 

In 1986 was de productielijn klaar en werden er opnieuw alle producten vervaardigd. Ook veel nieuwe 
producten met bitumen, etc. 

Nog enkele lijnen van voor en na W.O. II. Alle verkeer kwam steeds door de Molenstraat . Ik zie ze nog de 
berg opkomen, grijs bestoven in vuile werkkledij! Van sanitair was haast geen sprake. 

Handen wassen in een emmer koud water! Heel vuile handen werden met white spirit gewassen en dan 
afgedroogd in de asbestvezels. Er waren Franse wc’s.De arbeiders hadden heel veel dorst van het stof. Er 
waren toen in de Molenstraat genoeg herbergen : “ Bij Tinne Couck, Finne Moustache, Den Doef, Dikke 
Pouliaer, ’t Bareelken en wat lager bij Venger aan ‘ Kapelleken. De werknemers kwamen voornamelijk uit 
Asse en de omliggende gemeenten. 

Zij kamen naar de fabriek te voet of met de fiets, sommigen met de trein of de “ Boerentram”. 

Bijna alle arbeiders hadden een bijnaam, er bestaat een lijst met circa 70 namen zoals :  

“ Petrol “ die reed met de tractor. 

“ De Zwetten “ ( koermeestergast ) deed het desnoods zelf. 

“ Jef Lustig “ was de animator. 

“ Den Ezelboer “ – De Voenck ( die had een dikke neus ) –Chalen Lawaait “ enz. 

In Asse werden vele coupons teerpapier van ’t stort in de Molenstraat of in de Broeken weggehaald. 
Hiermee werden hofwegeltjes bedekt, daken en dakgoten hersteld. 

Feesten waren er ook met St Barbara in ’t Groot hotel ( circa 80 personen ) 

Wie 15 jaar dienst had kreeg een premie van 500 BF. 20 jaar was 1000,- BF. 

In 1947 ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan was er feest in de zaal Madeleine te Brussel, met 450 
deelnemers. Er werden eretekens uitgereikt. 

Waar ooit de “ Fabriek” stond is er nu een jeugdcentrum met feestzaal, jeugdlokalen, een skatepiste, 
atletiekpiste, alsook de brandweerkazerne. Ook het eerste gedeelte van de Rondweg. Weldra ook het 
Hopinpunt. 

Het erfgoed is verdwenen en de cafés ook. 

Maurits Steps. 
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