


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
mailto:jos.debisschop@mankefiel.be


Woordje van de voorzitter. 
 
 
 

Beste Manke Fielvrienden, 
 
 
Met de zomer voor de deur staat de Manke Fiel vrienden een 
uitgebreid programma te wachten. Tijdens de zomermaanden juli 
en augustus kunnen we elke vrijdagavond op stap. 
Het programma vinden jullie verder in de MF info. Toch wil ik 
vooral de wandelleiders bedanken die het mogelijk maken dat 
jullie vakantie in eigen streek kunnen beleven. 
 
Zondag 10 juli is wellicht de grootste uitdaging met de organisatie van de 
Hopduveltochten. 
Hopelijk is de “ hopduvel” ons gunstig gezind  en mogen we honderden wandelaars 
ontvangen en hen laten genieten van de mooie plekjes die “ het Land van Asse “ te 
bieden heeft. 
 
Met de autocaruitstap naar Rotterdam, de fietstocht en het wandelwe; kunnen we 
de zomeractiviteiten afronden. 
 
Om ons 30 jarig bestaan feestelijk te vieren wordt Urbanus uitgenodigd om ons op 
5 november a.s. in het Cultureel Centrum van Asse te vermaken. Bestel tijdig uw 
kaarten aan ledentarief en dit uiterlijk tot 31 augustus en zolang de voorraad 
strekt. 
 
Indien jullie verre oorden opzoeken in deze periode , wens ik jullie veel reisgenot  
en aarzel niet jullie ervaringen mede te delen zodat andere Manke Fielvrienden 
er ook kunnen van genieten. 
 
Verder wens ik iedereen een zonnige zomer met veel wandel- en vakantieplezier. 
 
Hopelijk zien we elkaar snel op een MF activiteit. 
 
Met sportieve groeten, 
 
 
 
 
 
De Bisschop  
Voorzitter 



Activiteitenkalender 2022. 
 
Wandelingen. 
 

Dag    Datum.  Naam tocht.  Plaats. 
Zon.  10-07-2022  Hopduveltochten  Mollem 
Zat.  08-10-2022  Baamistochten  Asse Terheide 
Zon  23-10-2022  Camtochten   Gooik 
Zon.  27-11-2022  Winterwandeling  Wolvertem  
 
  Andere activiteiten.  
Zat.  03-09-2022  Autocaruitstap  Rotterdam 
Zon.  18-09-2022  Fietstocht   Asse Krokegem 
Vrij-zon. 23/25-09-2022 Uitwaai-we.   Blankenberge 
Zat.  10-12-2022  Kerstmis in de stad  Gent 
 
 
 
 
Zomerwandelingen. 
Tijdens  de vakantiemaanden juli en augustus nodigt  W.R.C. Manke Fiel alle wandelfanaten uit om deel te 
nemen aan de vrijdagavondwandelingen. 

Een ideale gelegenheid om mogelijk ongekende hoekjes van onze mooie gemeente te ontdekken en anderzijds 
nieuwe contacten te leggen. 

Wie aan al de zomerwandelingen deelneemt , wordt tijdens het “ gezellig tafelen “  bij de laatste wandeling 
gelauwerd. 

De wandelingen  starten telkens om 19 u aan de plaatselijke kerk uitgezonderd te Zellik. 

Noteer alvast in jullie agenda : 

 
Vrijdag 1-07-2022  Asse 
Vrijdag 8-07-2022  Asbeek 
Vrijdag 15-07-2022  Asse Terheide 
Vrijdag 22-07-2002  Krokegem 
Vrijdag 29-07-2022  Kobbegem 
Vrijdag 05-08-2022  Walfergem 
Vrijdag 12-08-2022  Bekkerzeel 
Vrijdag  19-08-2022  Relegem 
Vrijdag 26-08-2022  Zellik + Gezellig Tafelen.  
 
 

 



 
Hoe zal de “ hopduvel “ reageren wanneer de talrijke wandelaars aan het hopveld voorbij komen en mogelijk 
een schietgebedje prevelen voor de talrijke “ hoppesanten “? 
Alle afstanden van de Hopduveltochten vertrekken richting het Hopveld dat ze via de Dooren. 
De 3 km wandelaars slagen echter vroeger af naar de Kouter, doch zien links aan de horizon het Hopveld ! 
Alle andere afstanden komen langs het hopveld. Wellicht een gelegenheid om het Assese openluchtmuseum 
te bezoeken. 
Wist je dat de hoppeplant ook geneeskrachtige eigenschappen heeft ? 
Voorbij het hopveld gaat de tocht richting de rietvelden en lopen vervolgens een eindje langsheen “ de ijzeren 
weg “ richting Dendermonde. 
Aan de overweg Ten Node slaan de 5 km wandelaars rechts de Kouter in. 
Wie voor een langere afstand koos, kruist  de overweg richting Asse centrum. 
Ter hoogte van het Wolfstraatje wenden de 7 km en 10 km trippers hun passen richting Kartelobos. De 7 km 
wandelaars dalen via de rand van het Kartelobos richting Fort en verder richting eindpunt te Mollem.  
De 10 km wandelaars kunnen genieten van een rustpauze in de parochiezaal van Krokegem. 
Vanaf de afstand 14 km stappen de deelnemers  via Tienbergen  en richting N9 ( Kalkhoven ). 
Vervolgens kan men in de Broekevallei genieten van een prachtige beekvallei aan de rand van Asse –centrum. 
Jammer dat deze vallei in de toekomst de Ring zal doorkruist worden met alle lawaaihinder hier omtrent. 
In de parochiezaal te Asbeek mogen de lange afstandswandelaars even op adem komen . 
Wie voor de afstand  21km of meer koos, mag op bedevaart naar Kruisborre. Dit prachtig natuurgebied is een 
lust voor het oog en bij de  talrijke kapelletjes kan men even bezinnen. 
Na nogmaals halt te hebben gehouden in de rustpost te Asbeek, gaat de wandeltocht verder via rustige wegen 
naar Krokegem. 
Wie nog de nodige fitheid in zijn benen heeft kan in Krokegem nog een lus maken richting het gildedorp 
Mazenzele. 
Vervolgens keren alle afstanden via Kartelobos , het Fort en het Blok terug doorheen het Kloosterbos naar het 
Kloosterhof. 
Aldaar kan men met andere wandelvrienden napraten bij een lekker streekbiertje of smullen aan een smos of 
likken aan een ijsje om terug op krachten te komen. 
Veel wandelplezier en vergeet jullie schietgebedje niet voor de weergoden. 
Het hopduveltje 
Het bestuur van wrc Manke Fiel trakteert alle leden op vertoon van hun lidkaart + inschrijvingskaart op 
een “Coupe MF”. 

Alvast nog een fijne vakantie en tot weldra.  Jos 

Bon voor gratis « Coupe MF » 

Aangeboden aan MF.leden die deelgenomen hebben aan de Hopduveltochten   

  Naam: 1: …………………………………………………     Lidk.nr. …………... 
               2: .…………………………………………………   Lidk.nr. …….......... 



 Familiale fietstocht         
Zondag 18 september 2022 

 
START 14u00 stipt : Kerk Onbevlekt Hart van Maria  Krokegem 

Dendermondsesteenweg 40 1730 Asse. ( verzamelen vanaf 13u30 )  
 

Geniet van deze laatste zomerdagen en spring samen met andere 
vrienden op jullie fiets om samen te trappen doorheen de omliggende 

gemeenten. 
 
BESCHRIJVING VAN DE FIETSTOCHT:  
Het Kartelobos, in de volksmond ook 'Kettelobos' genoemd, heeft een oppervlakte van 12 hectare en is 
het grootste bos van de gemeente Asse.  
Oude abdijhoeve Koereit 7  
Oude abdijhoeve, fraai gelegen complex te midden van weiland en akkers, met huidig 
gebouwenbestand grotendeels opklimmend tot het begin van de 19de eeuw toen het hof afbrandde en 
heropgebouwd werd. 

Grootveld Opwijk :Louis en Hubert uit ‘Don’t Worry, Be Happy’ zijn duidelijk over mogelijke verkoop 
van hun boerderij, Louis en Hubert zijn onafscheidelijk. Ze hebben samen een boerderij die ze erg 
koesteren.De broers kregen de vraag of ze hun boerderij zouden verkopen bij een waanzinnig bod.“Wat 
gaan we nog met al dat geld doen? We zouden het niet weten.” En er is nog een nadeel aan. “Dan zouden 
we op onze oude dag nog moeten verhuizen.” “Nee”, is hun antwoord.Juist aan de de boederij gelegen 
Kinderboederij Grootveld 7 Opwijk . Op onze openingsdagen vers schepijs te koop aan de voordeur of 
op ons zonnig terras. 

Steenhuffel Het hopveld PALM :In oktober 2011 heeft PALM Belgian Craft Brewers (Palm Breweries / 
Brouwerij Palm) een hopveld aangelegd langsheen Leirekensroute in Steenhuffel om zo op termijn aan 
de eigen hopbehoefte te voldoen. Jan Toye, via de holding Diepensteyn eigenaar van Brouwerij Palm, 
droomde er al jaren van. 

Steenhuffel Voormalig stationsgebouw:Leireken is het voormalige stationsgebouw van Steenhuffel, 
gelegen langs de in 1952 afgeschafte treinverbinding Londerzeel-Aalst.  

Steenhuffel Kasteel Diepensteyn was ooit de zetel van een middeleeuwse heerlijkheid. Na de Franse 
Revolutie werd het 'Hof Diepensteyn' niet meer bewoond en raakte het in verval.Sinds 1989 is het 
eigendom van Brouwerij Palm en volledig heropgebouwd.                           

VERSALOF:  Wij laten onze groenten voor zichzelf spreken, dus bij Versalof geen toevoeging van smaak-
, kleur- of bewaarstoffen! Al onze bereide groenten zijn vacuüm gepasteuriseerd. Hierdoor hebben ze 
een ruime houdbaarheid en heb je steeds verse groenten in voorraad. Onderstreept met een BRC-
certificaat staan wij garant voor een topproduct! 
STOP : Bistro -Eetcafé De Grens  Malderen Een perfect trefpunt voor een zorgeloos avondje/namiddagje 
uit, maar ook de plaats voor een gezellig samenzijn. 
Het Buggenhoutbos is een 190 hectare groot gemengd loofbos in de gemeente Buggenhout. Het ligt 
vlakbij het punt waar de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant. 
Het "Hof ten Houte", eertijds leen van het hertogdom Brabant, dat in 1310 behoorde aan een Brusselse 
familie Eggloy, en nadien overging naar meerdere adellijke families. Heden is het een hoeve met 

https://www.google.be/maps/place/Kartelobos/@50.9307217,4.1943869,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c3bfe723bd320d:0xa2d244f703702d25!8m2!3d50.9298392!4d4.1983982


geplaveide binnenplaats, uit de 18de eeuw doch met een resterende middeleeuwse donjon uit de 14de 
eeuw. 
Hof ten Hemelrijk in Opwijk : Hof Ten Hemelrijk bestond oorspronkelijk uit een herenwoning, een grote 
schuur, stallingen, een open mestvaalt, een hoogstamfruitboomgaard en heel veel grasland. De 
gemeente kocht in 1977 de site van de familie Vereertbrugghen en legde het terrein aan als park. 
Oude pastorie wordt horeca zaak  Oude pastoriedreef 32, 1745 Opwijk. De oude parochie van de Sint-
Pauluskerk werd begin de 17de eeuw gebouwd door pastoor Gillis Van Lokeren op enige afstand van de 
meer noordoostelijk gelegen parochiekerk.  

Laat deze tocht niet voorbij rijden en trap samen met andere “ Manke Fiel” vrienden een 
gezellige namiddag bij elkaar.  

Veilig fietsen: aandacht voor het dragen van één fluovestje-(helm). 
Inlichtingen: Emiel Peeters 0474 88 91 97 emiel.peeters@mankefiel.be 
                        Freddy De Batselier 0478 01 63 56  fb207684@skynet.be  

Inschrijving GRATIS voor leden Manke Fiel vzw - Niet leden 3,00€  
 

https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/10245624/fietsroute/krokegem-steenhuffel-36-km 
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Autocar-uitstap naar Rotterdam. 

        Zaterdag 3 september 2022. 
 

Rotterdam is een stad met vele gezichten: een wereldhaven, trendy uitgaansstad, chique 
winkelstad en hippe kunstenaarsstad. Maar bovenal is Rotterdam een architectuurstad , waarin 
vernieuwing centraal staat en de skyline voortdurend verandert. Tussen de wolkenkrabbers kunt u 
alle kanten op om lekker te winkelen , heerlijk te eten , musea en attracties te bezoeken. 

 

Programma te Rotterdam :  

- gegidste rondrit in de stad. 

- Bezoek aan de overdekte markthal vol delicatessen en  
   restaurants 
- Vrije lunch 
- Havenrondvaart met uitleg over het havengebied. 
- All-in avondmaal met keuze tussen kabeljauw of  
   varkenshaas 

 

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

Deelnameprijs : leden MF: € 70 ,  niet leden: € 85 -   

Info en inschrijvingen : Hubert Lenaerts Kouter 20 1730 Mollem tel : 02.452.99.31 
of info@mankefiel.be. 

 

Inschrijving slechts geldig na betaling op rekening BE51 1030 7079 0062 van wrc Manke Fiel. Tot 
uiterlijk 31.08.22.  Aantal plaatsen beperkt .  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Inschrijving Autocaruitstap naar Rotterdam 3 sept 2022.. 
Naam :……………………      Voornaam : ………..  Mobielnr : 

Straat : ………………………………………nr:…. postcode ………Gemeente: …………………...  

Wenst deel te nemen met …… personen 

Opstapplaats  :………………… 

     Naam + voornaam    Lidnr :    Bedrag Keuze/menu 

1)………………………………………… ………    ………€ kabeljauw/varkenshaas * 

2)………………………………………… ………    . …..…€ kabeljauw/varkenshaas *  

3)………………………………………… ………     ...…...€ kabeljauw/varkenshaas * 

          * Schrappen wat niet past. 

mailto:info@mankefiel.be


Sterwandeling.      Twee Getentocht – zondag 3 juli 2022. 

Vlaams -  Brabant wandelt. 
Een dagje vakantiewandelen in het historisch stadje Zoutleeuw. Geniet van de prachtige natuur  
van Groot- Zoutleeuw met  het riviertje De Gete en het natuurgebied Het Vinne. 

Afstanden :4-6-12-20 km – Inschrijven van 7 tot 15 u.-  

Gastclub : wandelclub Halewijn info : tel 011. 88 40 32 of www.wandelklubhalewijn.be 

Startzaal : Gemeenschapscentrum De Passant, Aan den Hoorn 12 , Zoutleeuw 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sterwandeling : zondag 3 juli 2022. 

Wenst deel te nemen aan de 2 Getentocht – Vlaams Brabant wandelt te Zoutleeuw 

Startlocatie: Gemeenschapcentstrum De Passant, Aan den Hoorn 12,Zoutleeuw. 

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 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sterwandeling Schelde en Dendertocht – zondag 31 juli 2022. 
Oost- Vlaanderen wandelt. 
Een gelegenheid om duurzaam te wandelen en per fiets naar Lebbeke te trappen. 

Verken tijdens deze tocht de talrijke veldwegen en baantjes van Groot – Lebbeke. 

Verloting van flessen Vicarisbier- Fotozoektocht voor kinderen. Kinderen min 12 j wandelen gratis, doch 
dienen in te schrijven. 

Gastclub : Denderklokjes. Info : www.denderklokjes.be 

Afstanden : 6-12-18-24-32-42-50 km.- Inschrijven van 6 tot 15 u. 

Startplaats : CC De Biekorf ,Stationsstraat 23, Lebbeke 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sterwandeling : zondag 31 juli 2022. 

Wenst deel te nemen aan de Schelde en Dendertocht, ‘Oost-Vlaandren Wandelt te Lebbeke 

Startlocatie: CC.De Biekorf, Stationsstraat 23, Lebbeke 

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 

http://www.wandelklubhalewijn.be/


Terugblik  

 

W.R.C. Manke Fiel wandelde  lokaal te Humbeek. 
Op zondag 24 april  22 was de dag dat Vlaanderen Lokaal georganiseerd werd op vraag van 
Wandelsport Vlaanderen. Tientallen clubs verdeeld over het Vlaamse land sprongen op de kar en 
organiseerden een wandeltocht. Meestal met minder afstanden en lussen van uit de startplaats. 

Het bestuur van W.R.C. Manke Fiel, was van oordeel dat 2 tochten op 1 maand organiseren niet 
wenselijk was en vroeg zijn leden deel te nemen aan de wandeltocht te Humbeek. 

Om 9 u was de groepsstart , doch er waren weinig MF vrienden te bespeuren. Was de startzaal 
moeilijk te vinden ? Uiteindelijk trokken we met vijf  “ Manke Fielers” op pad.  Veel verharde wegen , 
doch het was landelijk. Na enige tijd waren we plots met zes, daar Cyriel ons met “ reuzeschreden “ 
had ingehaald. Uiteindelijk kregen we toch nog landelijke wegen voorgeschoteld. 

Aan de aankomst stelden we vast dat het aantal deelnemers beperkt was, zoals op vele andere 
organisaties. Later bleek dat er toch nog wat MF vrienden vroeger of later waren gestart of naar 
een andere organisatie waren uitgeweken. 

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

Manke Fielfeest  op 25 maart 2022 
 

 

 

– 

Walter
Cross-Out



 
Terugblik op de wandeltrip naar Rumbeke.          
         Zondag 22 mei 2022 

 
Het was al een tijdje geleden dat er nog een wandelbus kon 
georganiseerd worden en uiteindelijk op 22 mei ll. was het zover. 
Iedereen was stipt op tijd op de verschillende opstapplaatsen en 
we konden de rit naar Rumbeke aanvatten. Onze chauffeur Marc 
bracht ons vervolgens via E 40, E 17 en E 403 en vervolgens de 
lokale straten van Rumbeke tot aan de startplaats. De voorzitter 
van de Spartastappers stond ons reeds op te wachten. Wie had 
hem verwittigd. 

Hubert en Emiel wipten vlug uit de car om de startkaarten aan te 
schaffen , doch de kaarten werden ons reeds overhandigd door 
de voorzitter alsook drankbonnen. Deze kaarten en bonnen 
werden bij het afstappen uitgedeeld. We dachten dat het om een 
sympathiek gebaar ging van de club, maar later bleek dat de 
bonnen werden aangerekend.  

Daar er voldoende tijd was kozen sommigen voor een langere 
afstand. Wie de lange afstand niet zag zitten, hield het bij een korte tocht en kon om 13 u de stad 
van Albrecht Rodenbach bezoeken, Roeselare. 

We opteerden voor de 15 km . Doch de eerste 3 km was het huizen kijken doorheen de residentiële 
wijken van Rumbeke. Na een korte rustpauze, liepen we samen met de andere afstanden richting 
Sterrebos.  Aan de rand van het Sterrebos konden we enkel MF dames spotten op een terrasje van 
een plaatselijke taverne. De prachtige dreef met eeuwenoude beukenbomen zorgde voor een 
aangename temperatuur bij deze zonnige lentedag. Na een omzwerving door het bos en langsheen 
de vijvers waarin de kikkers ons met hun gekwaak verwelkomden, kregen we uiteindelijk het 
Renaissancekasteel in het oog. We lieten ons niet verleiden om als een kasteelheer te genieten 
van de omgeving en stapten vlijtig verder naar de volgende rustpost. Na een verfrissende pint of 
lekkere koffie vervolgden we onze tocht langsheen de vroegere kleiputten, toen er nog plaatselijke 
veldovens waren om bouwstenen te vervaardigen. Dit gebied is thans omgetoverd tot een 
natuurgebied. 

Met een “ oef “ bereikten we terug de startzaal, waar het plaatselijk bier Rodenbach volledig 
uitgeput was. Na een flinke wandeling hadden we toch een “ Rodenbachbiertje “ verdiend ? 

We gingen dan maar op verkenning in het centrum van Rumbeke in de hoop dat er bij de kerk wel 
een herberg te vinden zou zijn.  En inderdaad. Er waren nog andere MF vrienden die deze zaak 
ontdekt hadden en genoten van een “ terrasje “. Wat smaakte de Rodenbach hier lekker. 

De Roeselarereizigers hadden de gelegenheid het wielermuseum te bezoeken ,doch het merendeel 
verkoos om het stadscentrum te verkennen. Aldaar genoten  ook zij van de historische gebouwen 
en de lekkere  streekproducten. 

Omstreeks 16.30 u kwam onze chauffeur Marc de achtergebleven wandelaars oppikken voor de 
terugrit naar de heimat. 

We hadden weer een aangename wandeldag beleefd en ongekende natuurschoon ontdekt. 



 

Terugblik op…. 

 
Vlaams Brabant wandelde te Zaventem op zondag 26 mei 2022. 
 
Wie Zaventem hoort, denkt meestal aan de luchthaven en een vakantietrip, doch op zondag 26 mei 
was het de Vlaams Brabantse Wandeldag die te Zaventem doorging. 
Het bestuur had deze tocht gepromoveerd tot sterwandeling. Hierdoor mochten de MF leden gratis 
wandelen en ontvingen ook  nog een gratis drankbon. Toch blijft een wandeltocht bezoeken 
waardoor men de Ring dient te gebruiken een hinderpaal. 
Het zondagochtend verkeer was vrij gematigd en we  bereikten 
dan ook vlot dank zij de pijlen Wandeltocht de startplaats. Het was 
er drukte van jewelste, voornamelijk door de talrijke toerisme-cars 
die tientallen wandelaars dropten. 
Dankzij de medewerking van de plaatselijke jeugdbeweging 
werden we naar een parkeerplaats geloodst, waar we nog een 
parkeerplaats konden bemachtigen.  
Tijdens onze voettocht naar de startplaats, mochten we genieten 
van het Zaventems park en de talrijke watervogels aanschouwen. 
Aan de start was het aanschuiven, of hebben ze dit afgekeken 
van de luchthaven. De directe afstempeling na de inschrijving 
zorgt ook voor wandelfiles. 
Uiteindelijk konden we van start gaan . Doorheen het centrum van 
Zaventem richting één der landingsbanen. Vele wandelaars 
vonden dit spectaculair, maar wie in de Groene Rand woont en 
regelmatig laag vliegende toestellen boven zich hoort, vindt er niet 

zoveel meer aan. 
De vliegtuigspotters-wandelaars genoten van een superdag. 
Verder ging de tocht langsheen de talrijke gebouwen die diverse 
diensten leveren aan de luchthaven. 
In een loods konden we even op adem komen en enkele 
vliegtuigen van naderbij bekijken en een oogje werpen op de 
tarmac. Enkele gewezen " Sabeniens " verstrekten met trots info 
over de toestellen. 
Vervolgens wandelden  we richting industriegebied tot we plots 
werden afgeleid naar een prachtige groene beekvallei, verscholen 
tussen een hotel en andere kantoorgebouwen. 
Na dit stukje natuurschoon bereikten we weldra de startplaats. 
Aldaar konden we nog net een plaatsje bemachtigen op het terras. 
De zaal was intussen bomvol gelopen. 
Het was een leuke tocht die ons een blik liet werpen achter de 
muren van de luchthaven. 
 
 



Terugblik  

Dauwwandeling op 5 juni 2022 
Hielden de weergoden toevallig een adempauze? 
Waren zij ons even héél gunstig gezind? 
Feit was, dat na een onstuimige onweersnacht de dauwwandeling droog kon starten.  
Een 37 wandelvrienden waren op de afspraak aan het parochiehuis Sint Jozef te Sint Katharina-
Lombeek. 
Na een valse start, om nog enkele vrienden te laten aansluiten, konden wij weer verder.  
Niet veel verder werd de drukke spoorlijn L50 Brussel-Oostende overgestoken en verdween de 
groep in het groene landschap. 
Het mooie Liedekerke-bos bood de wandelaars een parcours door een prachtig stuk natuur met de 
nodige planken paden over plassen, modder en hindernissen.  
Tot aan de welgekomen rustplaats, hield dit overblijfsel van het oeroude kolenwoud ons in de ban. 
Na het opkikkertje met of zonder citroen, bracht Etienne ons via het Hertigem-bos weer over de L50 
naar ons vertrekpunt. 
In de parochiezaal, na een ontbijt om U tegen te zeggen, konden de Manke-Fiel vrienden tevreden 
en voldaan afscheid nemen en konden de ons goedgezinde weergoden weer aan de slag! 
 
Heel Dankbaar voor de mooie dauwwandeling en organisatie, 
 
Manu. 

 

 

 





                       

 

 Beste Manke fiel vrienden, 

 

Enkele leden weten het ondertussen al en de meesten vernemen met deze, dat 
ondanks de vele crisissen en pandemie, dit jaar onze wandelclub de kaap van 30 
(dertig) levensjaren bereikt! 
Dit gebeuren gaan wij natuurlijk niet laten voorbijgaan zonder het deftig te 
vieren. 
Als leden van “Manke Fiel” hebben jullie, heel waarschijnlijk, de meeste paadjes in 
ons prachtig Pajottenland al bewandeld.  
Waarom zou de club deze viering dan ook niet laten  
opluisteren door een geboren en getogen Pajottenlander? 
Hij bezingt en bewoont het, staat al 50 jaar op de theaterplanken als Vlaanderens 
Grootste, Komiek, Zanger, Dichter, Troubadour, Dierenvriend, Striptekenaar, en 
na twee jaar Sinte Corona ook Schrijver van zijn mémoires! 
Wie anders zou dit beter kunnen dan URBANUS zelf!!! 
 
Hou dus zeker 5 november 2022 vrij en vet omlijnd in jullie agenda’s want dan 
komt hij met zijn nieuwste Show, 
“Bis, Bis, Bis!” onze Manke Fiel avond opfleuren in Asse! 
 

CC Asse 
Cultuurzaal Oud Gasthuis 

Huinegem 2-4 
 

Manke Fiel leden genieten natuurlijk voorrang bij de tickets verkoop! 20€ in 
plaats van 35€,  
! Indien besteld vóór 31 augustus 2022!  
Bestellen kan telefonisch bij: Hubert Lenaerts op het nr.:   
02 452 99 31 of via email: hubert.lenaerts@mankefiel.be 
Betaling op rekening W.R.C. Manke Fiel : BE 51 1030 7079 0062 

 
Groetjes en Hopelijk tot dan?! 

 
 

 

mailto:hubert.lenaerts@mankefiel.be
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