


Bestuur Wandel- en Recreatieclub Manke Fiel vzw.  
  

     www.mankefiel.be        info@mankefiel.be                           
 
Nieuw Rekeningnr.:  Wrc Manke fiel: Iban  BE51 1030 7079  0062    
 

 

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 
  0474/88  91 97 
 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/
mailto:hubert.lenaerts@mankefiel.be
mailto:walter.avoux@mankefiel.be
mailto:hubert.broodcoorens@mankefiel.be
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Woordje van de voorzitter. 
 
 

Beste Manke Fielvrienden, 
 
 
Dat er na de coronabeperkingen ook noch andere 
onaangename ontwikkelingen zich zouden voordoen, 
hadden we zeker niet gewenst. 
Niettegenstaande alle beperkingen van de voorbije 2 
jaar, zijn we er toch in geslaagd nog regelmatig 
activiteiten te organiseren. 
Straks komen de Manke Fieltochten er aan en hopelijk 
mogen we tal van wandelaars uit alle hoeken van het 
land verwachten. Al zijn we ons ervan bewust dat de huidige 
energieprijzen sommige wandelaars zal tegenhouden om een langere 
afstand naar een wandeltocht af te leggen. 
Graag doe ik een oproep aan de MF leden die willen meewerken aan 
deze organisatie om ons hun naam op te geven. Vele handen maken 
licht werk. 
Verder wens ik jullie uit te nodigen op de clubwandelingen en de 
sterwandelingen. De ideale gelegenheid om andere wandelvrienden te 
ontmoeten of beter te leren kennen. 
Jullie deelname aan andere organisaties is de beste reclame voor onze 
club. 
Alle MFleden worden zeker verwacht zondag 10 april om de gezellige 
Manke Fielsfeer mee te maken en samen te genieten van de gratis 
consumptie die jullie aangeboden wordt. ( zie verder in deze info ) 
Geniet van de komende lente en wees talrijk op post op de komende 
activiteiten. 
Met sportieve groeten, 
 
 
 
 
De Bisschop 
Voorzitter 
 
 
 



 

***************************************************************** 
 
Voor de wandelende MF-leden  

Beste Manke Fielvrienden,  
Tal van medewerkers hebben reeds tal van verkenningstochten gewandeld om de omlopen van de 
Manke Fieltochten optimaal voor te bereiden.  
Anderen nemen voorbereidingen voor de organisatie op zich en op zondag 10 april a.s. zullen een 
zestigtal medewerkers klaar staan om een paar duizend wandelaars een zo aangenaam mogelijke 
wandeling aan te bieden. Hopelijk is de weermaker in een goeie bui en bezorgt hij ons een 
schitterende lentedag. Mag ik jullie allen die geen taak op zich genomen hebben, oproepen om op 
10 april te komen wandelen samen met de andere wandelvrienden. Hoe meer wandelaars hoe 
meer vreugd.  
Als beloning voor jullie deelname biedt het clubbestuur alle MF leden een boterham met platte kaas 
+ kriek aan op vertoon van hun lidkaart, startkaart en onderstaande bon. Tot zondag 10 april.  
 
 
Bon voor gratis boterham met platte kaas + kriek  
Aangeboden aan MF-leden die deelgenomen hebben aan de MF.tochten.  
 
Naam: 1: …………………………………………………………………… Lidnummer: …………………….  
 
             2: ………………………………………………………………….. Lidnummer: ……………………… 

 



Clubwandelingen. 

 

 

Vlaanderen wandelt lokaal in Humbeek. 
                                                                                                Zondag 24 april 2022 
Deze zondag zullen er in heel het Vlaamse land tal van wandelingen plaatsvinden.  Daar Manke 
Fiel reeds in april georganiseerd heeft, verkozen we naar Humbeek te trekken . Het zou leuk zijn 
indien we tal van MF vrienden zouden ontmoeten. 

De tocht verloopt langsheen landelijke wegen van Humbeek en Groot –Grimbergen. 

Bezienswaardigheden : Gravenkasteel – Lourdesgrot en het Lintbos. 

Gastclub : RWK De Morgenstond - Afstanden : 6 – 12 -20 km  

Start : tussen 7 en 15 u. Sporthal Humbeek Nachtegaallaan z/n te Humbeek. 

Groepsstart MF : 9 u 

 

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

 

Meersentocht te Schellebelle. 
 

       Zondag 26 juni 2022. 
 

Deze regio waar tal van boom en plantenkwekers hun thuisbasis hebben. Wellicht zijn de Schelde-
meersen een ideale voedingsbodem voor deze teelt. Een tocht doorheen deze kwekerijen en 
verder langsheen de boorden van de Schelde zal de deelnemers aan deze tocht zeker een 
aangenaam verblijf garanderen. 

Wie 12 km wandelt , komt via het Scheldeveer in het natuurgebied van de Kalkense Meersen, De 
Bergenmeersen en het overstromingsgebied Wijmeers. Natuur ten top. 

Te bereiken met de trein : Station Schellebelle of  De Lijn 27- 28 Gent –Wetteren. 

Gastclub : De Schooiers Wichelen 

Start : Sporthal Schellebelle , Spoorwegstraat 26 , Schellebelle 

 

Groepsstart : om 9u.  afstanden : 4 of 8 of12 km. Andere afstanden : 18 en 25 en 30 km. 

Individueel starten tussen 7 en 15 u.  



Wandelbus naar Rumbeke.  

   Natuur en Bostocht. 
zondag 22 mei 2022. 
 
De gastclub voor deze uitstap zijn de Spartastappers uit Ardooie. Deze club was talrijk 
vertegenwoordigd op onze laatste Baamistochten. Een tegenbezoek is dan zeker op zijn plaats. 

De wandelclub Spartastappers ontstond  in 1999 uit de voetbalploeg Sparta 
Kapelhoek. Enkele supporters namen het initiatief een wandeltocht in te richten 
om een voetbaltornooi te ondersteunen. De talrijke opkomst stimuleerde tot 
meer en de wandelclub Spartastappers was geboren. 
Rumbeke is een deelgemeente van Roeselare, gelegen enerzijds langsheen de 
verkeersaders A17/E403 en het kanaal Leie/ Roeselare.  

Bezienswaardigheden zijn : 
- Het kasteel van Rumbeke ( daterend uit de Renaissance -16°eeuw ) 
-Het baljuwhuis- De Sint Petrus en Pauluskerk- De Kazanmolen. 
Afstanden: keuze tussen 5- 9 12- 15 -20 -23 - 27 en 30 km. 
Voor de korte afstandwandelaars is een bezoek aan Roeselare voorzien. 
Opstapplaatsen : Nijverseel 7.40 u - Krokegem 7.50 u. -Mollem 8.00 u - Asse 
8.10 u- Walfergem 8.15 - Kobbegem 8.20 - Zellik 8.30 u. 
Inschrijving bevestigen aan Hubert Lenaerts : Tel 02.452.99.31 of 
hubert.lenaerts@mankefiel.be 
deelnameprijs : € 10,- leden MF- niet leden MF : € 18,- 
De inschrijving is slechts definitief na overschrijving op rekening BE 51 1030 7079 0062 van 
W.R.C.Manke Fiel vzw 
**************************************************************************************************************
************************************************************************************************************** 

Sterwandeling. 

Zondag 8 mei 2022.  Vlaams Brabant wandelt te Zaventem. 

Airportwandelingen. Tijdens de wandeling in de mooie natuur, langsheen veldwegen, holle wegen, kan je ook 
vliegtuigen spotten van op het spotterplatform. Gelegenheid om een blik te werpen in de loodsen waar vliegtuigen 
hersteld worden . Ook op de Tarmac kan men een kijkje nemen. Voor de kinderen is er een themawandeling. 
Afstanden : 5-8-12-15-20-25-30 km. Voor minder goede stappers is er een shuttlebus naar de luchthaven. 
Startuur : 7.30 u tot 15 u. 
Startplaats : Sint Maarten - Veldeke 1 , Zaventem 
gastclub : De Parkvrienden. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sterwandeling : zondag 8 mei 2022.- Start : Sint Maarten , Veldeke 1, Zaventem. 

Naam : .........................................Voornaam : .......... ……..Lidnr W.R.C.Manke Fiel:................. 

Naam : .........................................Voornaam : .......... ……. Lidnr W.R.C.Manke Fiel:................. 

wenst deel te nemen aan de wandeltocht + gratis drankbon. 
Het inschrijvingsgeld + drankbon wordt betaald door W.R.C.Manke Fiel vzw 



 

        

 

 

 

 

      Sint Katharina Lombeek. 

                                                                      zondag 5  juni 2022. 
Tijdens deze wandeling verkennen we het Liedekerke- en Hertigembos. Een natuurgebied van 
circa 200 ha en een restant van het vroegere Kolenwoud. Dit oerbos strekte zich ten tijde van de 
Romeinen uit van de Rijn- Moezel tot de Noordzee. Na eeuwen lang houtkappen bleven nog 
slechts enkele restanten over waaronder o.a. het Hallerbos, Kravaalbos en het Liedekerke bos. Het 
Hertigembos kwam tot stand nadat de Vlaamse overheid in 1995 een groot stuk weiland 
aankocht.Dit weiland was voordien een bos en werd terug herbeplant. Dit was de geboorte van het 
Hertigembos. 

Wil je de fauna en flora van beide bossen van nabij leren kennen , spring vroeg uit je bedstee en 
wees met tal van andere wandelvrienden paraat om onder leiding van een wandelgids een trip 
doorheen dit prachtige natuurgebied te verkennen.  

Start wandeling :  om 6.30 u aan het Parochiehuis Lombeek Sint Jozef Dahlialaan 1 1742. 
Afstand : 8,5 km 
wandelleider : Etienne Lievens tel: 053.66.91.25 
 
Na de wandeling hebben de deelnemers de mogelijkheid om te genieten van een lekker ontbijt. 
Deelnemingsprijs : € 12,- per persoon. 
Graag deelname bevestigen aan Hubert Lenaerts : tel 02.452.99.31 of 
hubert.lenaerts@mankefiel.be uiterlijk 28 mei ek. en deelnamebedrag overschrijven op rekening 
BE51 1030 7079 0062.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 
Inschrijvingsformulier Dauwwandeling te St Katharina Lombeek zondag 5juni 2022 

. Naam :.................................................................................. Voornaam:............................................  
Straat : .................................. ................        Nr: ......... Postcode:..... 
gemeente:.....................................................  

Tel:.................................. E-mail: ............................................. . 

 Wenst deel te nemen met .... personen aan €12,- . 



Terugblik op de sterwandeling zondag 16 januari 2022 te Merchtem. 

 
Tijdens de maand januari iets organiseren is altijd een vraagteken meestal wegens de 
weeromstandigheden, maar nu was het de pandemie die de wandelclub De Lustige Wandelaars 
deed besluiten de organisatie om sanitaire redenen te annuleren. 

Toch boden zij gedurende een veertiental dagen een bepijlde wandeltocht aan met een 2 tal 
afstanden.  

Een tiental Manke Fielvrienden waren dan ook op de afspraak aan de Onze-Lieve-Vrouw ter Nood 
kerk. We kozen voor een 10 km en na centrum van Merchtem verlaten te hebben ging de toch 
richting Terlinden. Al snel kwam er een splitsing en wende het parcours richting de prachtige tuin 
van het rustoord. Was dit soms sluikreclame ? 

Vervolgens werden de wandelaars door de Merchtemse Kouters geloodsd richting de fietsweg “ 
Leireken “. Deze fiets- en wandelweg was ooit een spoorlijn 61 tussen Aalst en Londerzeel. 

De weermaker was de wandelaars ook niet gunstig gezind en zette zijn regensluizen open 
,waardoor tal van regenschermen uit de rugzakken werden opgediept. 

Te Peizegem of “ de Boskant “ gingen we even schuilen  in een gelijknamige herberg. 

Nadat de nodige covidverplichtingen waren vervuld , mochten we genieten van een lekker 
opwarmertje. Op adem gekomen vervolgden we onze tocht verder doorheen de Kouters en daarna 
door het gehucht Terlinden.  

Het voorstel om in het lokaal van de Lustige Wandelaars nog een afzakkertje te gebruiken, kon een 
achttal MF vrienden bekoren. 

Na een lekkere dorstlesser, schakelden de dames over op een koffie. De suggestie dat er eigenlijk 
nog een taartje ontbrak, was de waard van de zaak niet ontgaan en enkele ogenblikken later 
stonden taartjes voor de dames op tafel. 

Zo werd deze natte wandeltocht op een leuke manier afgesloten. 

 

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

Winterwandeltocht te Wolvertem 
     Zondag 30 januari 2022 

 

Na een ganse periode van regen en donkere dagen was de hemel die zondag helderblauw en 
stond ons een zonnige dag te wachten. De temperatuur voelde nog wat fris aan maar dat kon de 
vele Manke Fielers niet tegenhouden om terug buiten te komen. Spijtig genoeg waren de Covid 
maatregelen en andere plichtplegingen nog steeds van tel. Een groepje van een 12-tal Manke 
Fielers koos voor de korte afstand. De anderen kozen naar ieders mogelijkheden voor andere 
afstanden. Bij onze afstand werden de velden en akkers links gelaten en koos men voor een droge 
voet langs glooiende wegen. Het tempo werd aangepast tot ieders tevredenheid. Met het zonnetje 
als bontgenoot werd op het einde de startplaats weer opgezocht. Hier kon iedereen nog gezellig 
napraten bij een lekker biertje of een pannenkoek met koffie. Wat kan een weerzien met 
clubgenoten en een zonnige dag toch deugd doen. 



 

Terugblik op de clubwandeling te Kruikenburg - Ternat. 
                                                   Zondag 27 februari 2022. 

 
Dat de " wandeldrang" flink aanwezig was op deze tocht, konden we merken aan de talrijk geparkeerde 
wagens in de omgeving van het domein " Kruikenburg". Na enig zoeken konden we onze wagen kwijt en 
liepen we vervolgens naar de startzaal.  
De coronamaatregelen waren wel al wat versoepeld doch een coronasafeticket en mondmasker was nog 
verplicht. Dit bracht met zich mee dat een lange rij wandelaars stond aan te schuiven vooraleer ze de 
startzaal konden betreden. 
Enkele MF-vrienden waren reeds op post . Stipt om 10 u werd het startsein gegeven voor de clubwandeling. 
Een aantal MF vrienden stonden ons buiten op te wachten.  
Uit veiligheidsoverweging ? 
Daar de afstanden 5 en 12 km of meer was, werd de groep in 2 gesplitst. Een aantal koos voor de 5 km 
omloop , anderen het  12 km parcours.  
Er werd samen vertrokken, doch algauw kwam de splitsing.  
Via landelijke wegen in de omgeving van Terlinden, stapten we richting St Martens Bodegem. 
Na de de kasseien van de " Bodegemse kerkeberg"  getrotseerd te hebben , werden we afgeleid naar het 
cultureel centrum van Bodegem. De plaats waar ooit de Witte Zusters hun thuisbasis hadden en mogelijk 
ook heel wat Bodegemnaren de nodige "levenswijsheid " bij brachten. 
Vervolgens ging de tocht terug richting startzaal. Gezien de winterperiode hoorde er  af en toe wat 
modderploeteren bij.  
Terug op het domein zaten enkele MF-dames op een bank te genieten van de voorjaarszon en konden we 
het niet nalaten om met een lekkere pint hen gezelschap te houden. 
Nadien was het fijn te vernemen dat er een vijftigtal Manke Fielvrienden aan de Kruikenburgse tochten 
hadden deelgenomen. 
 

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

Sterwandeling.      Breugheltocht te Zellik.       Zondag 12 juni 2022. 

Voor sommige leden is de deelgemeente nog steeds een onbekend terrein, vooral de geheime groene 
plekjes waarmee de deelnemers kunnen kennis maken.  
Een prachtig uitzicht op tal van Brusselse monumenten en andere  vergezichten over het Breughelland. 
Wandel duurzaam en fiets of ga met het openbaar vervoer naar de start. 
De startzaal is vlot bereikbaar via de trein (NMBS ) of De  Lijn. 
Afstanden : 6- 10-14-20-25-30 km - inschrijving van 7 tot 15 u. 
start : CC Den Horinck, Noorderlaan 20 te Zellik.  
gastclub : De Trekplosters 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sterwandeling zondag 12 juni 2022. 
startlocatie : CC De Horinck, Noorderlaan 20 te Zellik. 

Naam :..............................................Voornaam : ................... lidnrW.R.C.Manke Fiel :...................... 

Naam :..............................................Voornaam : ........... …….lidnrW.R.C.Manke Fiel :...................... 
 
wenst deel te nemen aan de Breugheltocht + gratis drankbon. 
Het inschrijvingsgeld + drankbon worden betaald door W.R.C. Manke Fiel vzw. 



Verkenningswandelingen voor de Manke Fieltochten. 

 

Reeds geruime tijd kwamen tal van MF medewerkers samen om de wandelomlopen voor de Manke 
Fieltochten van 10 april ek. te verkennen. 

De parking aan het ’t Jass was de eerste verzamelplaats . Een frisse januari ochtend met voordien 
nachtvorst , bracht met zich dat het oppassen geblazen was om niet uit te glijden. Niettegenstaande men 
voorzichtig was, had een “ verkenner” de pech een slippertje te maken met lichte kwetsuren als gevolg. 

Onze tocht verliep richting Tenberg via de fietssnelweg , doch gezien de overvloedige regendagen werd een 
alternatieve route naar de Poel gevolgd , om modderige veldwegen  van de omgeving Kattenberg te 
vermijden. Vervolgens wandelden de deelnemers richting Bekkerzeel –centrum. 

Aldaar zal tijdens de Manke Fieltochten een rustpost worden ingericht. 

Na even verpoosd te hebben in de schaduw van de St Godarduskerk, ging onze terugtocht via de Boterberg 
en Zittert, naar Beneden Walfergem. We kruisten de Lindendries en via de Wolfrot en Langeweide kwamen 
we terug aan de startplaats.  

Een volgende verkenningstocht ging van start te Bekkerzeel. Onder de snelweg E 40 door ging de 
wandeling richting Brusselstraat. De landweg die we zochten , werd jammer genoeg niet gevonden, doch we 
bereikten uiteindelijk  via landelijke wegen de omgeving van het kuuroord “ Waerwaters”. 

Vervolgens door de Reinaertwijk en over en langsheen de E40 richting Zellik. Vanuit Beneden Zellik stapten 
we richting Bekkerzeel en was deze lus eveneens verkend.  

Een volgende verkenningstocht  startte te St Ulriks Kapelle. Ditmaal op een donderdag, na een rondvraag 
een dag die beter past in hun planning.  Te Sint Ulriks Kapelle is eveneens een rustpost voorzien voor de 
wandelaars van die de afstand 14 of 30 km afleggen.  

We verkenden de lus onder een grijs wolkendek. Na de start ging de tocht via rustige veldwegen naar een 
bosrijke omgeving, waar het uitkijken was om niet teveel in de modder te trappelen ,maar ook om eventuele 
uitstekende stronken te vermijden. Na enige tijd kwamen we  in de achtertuin  van Kasteel La Motte. Dit 
kasteel uit 1773, is thans een van de culturele centra van de gemeente Dilbeek.  

We daalden de Lumbeekstraat naar rechts af en vervolgens via de Vliet naar de Brusselstraat. Vervolgens 
stapten richting Ten Broek en kwamen zelfs in de buurt van de lambiekbrouwerij Girardin . 

De landelijke wegen lagen er soms wat drassig bij , maar door de lentezon zal dit probleem grotendeels 
opgelost zijn.  Na een tijdje kwam de St Ulrikskerk in het vizier en bereikten we het kerkplein . Einde van de 
verkenningstocht. 

Een andere verkenningstocht bracht de omloop van de 5 km in de kijker. Deze afstand is eveneens geschikt 
voor rolwagens. Start samen met de andere omlopen via de fietssnelweg en dit tot de Kruiskouter. 
Vervolgens richting Brusselsesteenweg. Aldaar kan men de vooruitgang van de wegenwerken 
aanschouwen. De Brusselsesteenweg kruisen en verder via de Kruiskouter tot het einde van deze straat . 
Vervolgens links en aansluitend met de andere afstanden naar de aankomst. 

De omloop van de 3 km start samen met de andere afstanden tot aan de overweg spoorlijn. Hier splitsing. 
Vervolgens via de Bergestraat tot wegeltje dat naar de Brusselsesteenweg leidt. Brusselsesteenweg kruisen 
en de vaal afdalen en links Lindendries. De veldweg rechts brengt de wandelaars tot een aansluiting met de 
andere omlopen om samen de eindmeet te bereiken. 

 

 



WANDELINGEN FITTE SENIOREN 2022 
afstand +/- 6 km - vertrek om 14.00 uur 
 
Maandag 7 maart - Zellik 
Vertrek aan CC Den Horinck 
Wandelleiding: De Trekplosters 02 463 37 90 – 0486 408 180 
 
Maandag 4 april - Relegem 
Vertrek aan de kerk 
Wandelleiding: WRC Manke Fiel 76 5902 452  
 
Maandag 2 mei - Bekkerzeel 
Vertrek aan de kerk 
Wandelleiding: De Trekplosters 02 463 37 90 – 0486 408 180 
 
Maandag 23 mei - Asse-Terheide 
Vertrek aan de parking van de school Kapellestraat 
Wandelleiding: PASAR 0477 88 42 32 - 0497 836 292 
 
Maandag 13 juni - Affligem 
Vertrek aan de Abdij 
Wandelleiding: WRC Manke Fiel 02 452 76 59 
 
Maandag 11 juli - Tenberg kermis 
Vertrek aan het gemeentelijk zwembad (Potaarde 14) 
Wandelleiding: WRC Manke Fiel 02 452 76 59 
 
Maandag 8 augustus - Sint-Ulriks-Kapelle 
Vertrek aan de parking Lumbeekstraat (Kasteel Lamotte) 
Wandelleiding: PASAR 0477 88 42 32 - 0497 836 292 
 
Maandag 29 augustus - Asbeek kermis 
Vertrek aan de kerk 
Wandelleiding: WRC Manke Fiel 02 452 76 59 
 
Maandag 19 september - Meldert 
Vertrek aan de kerk 
Wandelleiding: PASAR 0477 88 42 32 - 0497 836 292 
 
Maandag 10 oktober - Krokegemkermis 
Vertrek aan de kerk 
Wandelleiding: PASAR 0477 88 42 32 - 0497 836 292 
 
Maandag 7 november - Essene 
Vertrek aan de kerk 
Wandelleiding: PASAR 0477 88 42 32 - 0497 836 292 
 
Maandag 28 november - St. Elooiwandeling Walfergem 
Vertrek aan de kerk van Walfergem 
Wandelleiding: WRC Manke Fiel 02 452 76 59 
 
Maandag 12 december - Ossel 
Vertrek aan het kerk (Ossel Star) 
Wandelleiding: WRC Manke Fiel 02 452 76 59Vlaams 
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