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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,
Na de warme zomer met zijn talrijke activiteiten, wordt het in
de “ baamis “ iets rustiger.
Al komen de Baamistochten eraan, waar weer een aantal MF
medewerkers hun beste beentje zullen voorzetten om elke
wandelaar een aangenaam onthaal en een leuke wandeltocht
aan te bieden.
Bij deze doe ik een oproep aan alle leden om toch maar eens naar Asse Terheide af
te zakken.
Alle MF vrienden kunnen er genieten van een lekkere boterham met hoofdvlees op
vertoon van hun inschrijvingskaart en lidkaart.
Wie kaarten besteld had voor het optreden van Urbanus, kan deze kaarten
eveneens ter plaatse in ontvangst nemen.
.
Voor het werkjaar liggen de data van de MF avond, alsook onze tochten reeds
vast.
Doch voor de andere activiteiten als clubwandelingen, wandelbussen,
sterwandelingen , uitstap, etc kijken we uit naar jullie suggesties.
Stuur jullie suggesties naar info@mankefiel.be of geef een seintje aan een
bestuurslid.
Mag ik jullie dan ook een kleurrijke herfst toewensen, met veel wandelplezier en
fijne belevenissen op de andere activiteiten.
.
Met sportieve groeten,

De Bisschop
Voorzitter

Baamistochten
Zaterdag 8 oktober 2022.

Regelmatig wordt de vraag gesteld : “ Wat is de betekenis van Baamis ?”
Vroeger werd het woord Baamis in landbouwkringen regelmatig gebruikt om het najaar aan te
duiden. De periode dat men terugkeek op de voorbije oogst en de pacht diende betaald te worden.
In feite is het woord Baamis een verbastering van Bavo-mis. De feestdag van St Bavo valt op 1
oktober .

Daar onze wandeltocht in oktober valt , werd deze tocht naar deze periode genoemd.
Wie wil genieten van een zonnige herfstdag , is zeker aanwezig op deze
zaterdag voor een tocht van 3 – 5 – 7 – 10 – 14 of 21 km naar keuze.
Startplaats:

Zaal De Leerheide
Oostkouter 1
1730 Asse Terheide

Start: van 7 tot 15 uur

Alle omlopen richten hun stappen naar het Kravaalbos getooid in een prachtig herfstgewaad.
Volgens de afstandskeuze keren de 3 en de 5 km wandelaars via de Kravaalvelden terug naar de
Oostkouter.
Vanaf de 7 km wandelen de deelnemers richting Mazenzele, waar een rustpost is voorzien. Wie
voor een langere afstand koos maakt kennis met het mooie natuurgebied van Waeyenberg,
Weienberg en de Paddebroeken.
Kom samen met andere wandelvrienden genieten van een fijne wandelherfstdag in Asse Terheide.
De Manke Fielvrienden ontvangen in de startzaal op vertoon van hun inschrijvingskaart een
boterham met Breughelkop.
De Manke Fiel boetiek is eveneens aanwezig en werd aangevuld.

Bon voor gratis Breughelboterham met kriek
Aangeboden aan MF-leden die deelgenomen hebben aan de MF.tochten.
Naam: 1: …………………………………………. Lidnummer: …………………….
2: ………………………………………….Lidnummer: …………………

Zondag 6 november 2022

Sterwandeling SINGELTOCHTEN te Strombeek
Sterwandelen = gratis wandelen + consumptiebon
Om grote parkeerproblemen te voorkomen , kunnen we reeds voor de tweede maal in de
clubgeschiedenis vertrekken in feestzaal “Den Douwe”, gelegen in de vroegere fabrieksgebouwen
van de koffiebranderij Douwe Egberts.
Samen met voldoende parkeergelegenheid en een ruime startzaal bieden de Singelwandelaars u
een gevarieerd, rustig parcours aan.
Een uitgebreid parcoursbeschrijving gaan we jullie besparen, maar we kunnen wel een aantal details
prijsgeven.
De kleinste afstand van zo een 5 tal km is tevens een fotozoektocht voor kinderen tot 12jaar.
De jeugd tot 12 jaar kan trouwens gratis deelnemen aan onze organisatie of fotozoektocht
De centrale rustpost voor alle afstanden vanaf 10 km bevindt zich in de parochiezaal van het pittoreske
Oppem. Al naargelang van de gekozen afstand wordt deze rustpost minstens
één maal aan gedaan.
Enkel voor de kleinste afstand is Oppem te ver gelegen vanuit de startplaats. De grotere afstanden die
minstens tweemaal in de rustpost komen doen hierbij de ruime omgeving van Ossel en Wolvendaal aan . De
terug weg voor alle afstanden van uit Oppem loopt langs rustige wegen en brengt de wandelaar op het einde
nog door een prachtig stukje natuur de” Nekker. Een tip, als je op de terugweg over het brugje wandelt
tussen de woonzone en de Nekker ga dan eventjes een paar 100 meter naar links (parcours gaat hier wel
naar rechts). Zo stil, mooi en toch zo dicht bij de hoofdstad. Je moet het gezien en gehoord (of niet gehoord)
hebben om het te geloven.
Bij aankomst kan men in de zaal nakaarten en na genieten van de traditionele dranken en spijs. Ook onze
vol au vent met frietjes is na 3 jaar afwezigheid (door corona) wederom van de partij.
Wij brengen alvast eieren naar de arme klaren en duimen voor droog weer.
Hopelijk tot op 06 november.
Singelwandelaars Strombeek-Bever
Werkelijke afstanden en aantal rustposten
5 Km = 4,9
10 Km = 11,5
15 Km = 14,7
18 Km = 18,5
22 Km = 21,7
30 Km = 29,7

Km
Km
Km
Km
Km
Km

geen rustpost
1 rustpost
1 rustpost
2 rustposten
2 rustposten - (extra rust mogelijk in Ossel)
3 rustposten - (extra rust mogelijk in Ossel)

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

Sterwandeling : zondag 6 november 2022.
Wenst deel te nemen aan Singeltochten .
Startlocatie : Feestzaal “ Den Douwe “ Antwerpselaan 1 1853 Grimbergen.
Naam : ……………………………Voornaam: ……………..lidnr : ………………..
Naam : ……………………………Voornaam: ……………..lidnr : ………………..
Wenst deel te nemen aan de wandeltocht + gratis drankbon.
Inschrijvingsgeld + drankbon wordt betaald door W.R.C. Manke Fiel vzw.

Clubwandelingen 4 ° kwartaal 2022.
Zondag 23 oktober 2022 Camtochten te Gooik.

Kom samen met andere Manke Fielvrienden het Pajottenland ontdekken in zijn prachtig
herfstgewaad. Geniet van een landelijke omgeving, de Kesterheide en de glazen constructie van
het Plattelandscentrum Paddenbroek.
Verzamelen : Zaal Familia Bronnenweg 2 te Gooik om 9.15 u.
Groepsstart : 9.30 u afstanden 5 of 10 km naar keuze.
Andere afstanden : 15 – 20 – 26- 30 - 42 km.
Organisatie : de Heidetochten Kester – Gooik. www.heidetochten.be

--------------------------------------------------------------------------------------Zondag 27 november 2002 Winterwandeling te Wolvertem.
Zal de winter reeds zijn intrede hebben gedaan tijdens deze tocht ?
Tussen Wolvertem en Westrode kan men genieten van prachtige natuurdomeinen en een landelijke
omgeving aan de rand van Brussel.
Verzamelen : Gemeentelijke Fusieschool, Hoogstraat 40, Wolvertem.
Parking : Tramlaan Wolvertem op 300 m van de startplaats.
Groepsstart : 9.30 u - afstanden 6 of 10 km.
Andere afstanden : 15 en 20 km.
Organisatie : ’t Fluitekruid- Wolvertem - www.fluitekruid.be
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reeds geplande activiteiten 2023.
24.3.2023 Manke Fielavond te Buggenhout.
16.4.2023 Manke Fieltochten te Mollem.
16.7.2023 Hopduveltochten te Asse.
14.10.2023 Baamistochten te Asse Terheide.

Noteer deze data alvast in jullie agenda.

Kaarten optreden Urbanus.
De leden die kaarten hebben aangekocht voor het optreden van Urbanus op 5
november ek.
Kunnen hun kaarten komen ophalen tijdens te Baamistochten op zaterdag 8 oktober
tussen
8 en 17 u .
Kaarten worden niet opgestuurd.
Met dank voor de medewerking.
Het bestuur.

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

Lidgeld 2023.
De leden die de eerste dagen van januari 2023 aan een
wandeltocht wensen deel te nemen aan het ledentarief,
zorgen ervoor dat zij uiterlijk 15 december 2022 hun
betaling uitgevoerd hebben.
Lidgeld 2023 : € 15 .
Gelieve het lidgeld over te maken op rekening : BE 51 1030 7079 0062. Van W.R.C.
Manke Fiel vzw. Gelieve je lidnummer te vermelden bij de betaling.
De lidkaarten 2022 zijn ook in 2023 bruikbaar na betaling lidgeld 2023.
Bij verlies lidkaart, geef een seintje aan info@mankefiel.be of 02.452.76.59
Wie een Walking wenst , kan deze kalender eveneens bestellen door betaling van € 8,op de clubrekening.
Veel wandelplezier.

Kerstmis in Gent.
Zaterdag 10 december 2022.

De Kerstsfeer proeven in een levendige stad met een Middeleeuwskader !
Wellicht heb je ogen tekort om tijdens onze ontdekkingstocht de talrijke geneugten van Gent te
aanschouwen en te proeven.
Onder leiding van deskundige gidsen verkennen we deze levendige stad met zijn talrijke
monumenten, pleinen en ongekende hoekjes en vernemen we meer over het legendarisch verleden
van deze historische stad.
Schrijf vlug in en geniet een sprookjesachtig dagje-uit . Het aantal plaatsen is beperkt.
Vertrekplaatsen : Nijverseel : 10.10 u – Krokegem 10.20 u – Mollem 10.30 u – Asse
Gemeenteplein 10.40 u. - Zellik Vliegwezenlaan : 10.50u.
Reiskosten : leden MF € 65 - niet leden : € 75,Inbegrepen : autocarvervoer – lunch + drank – gids-fooi chauffeur.

Inschrijvingen : Hubert Lenaerts ,Kouter 20 , 1730 Mollem Tel 02.452.99.31 of
hubert.lenaerts@mankefiel.be of www.mankefiel.be ( tot uiterlijk 20 november ek.)
Inschrijving slechts definitief na betaling van de reissom op rekening BE 51 1030 7079 0062
van W.R.C. Manke Fiel vzw.
Gelieve bij betaling opstapplaats + gsmnr te vermelden.

TERUGBLIK OP ONZE FIETSTOCHT
Fietstocht Manke Fiel vzw zondag 18 september 2022
START 14u00 stipt : Kerk Onbevlekt Hart van Maria Krokegem

Dendermondsesteenweg 40 1730 Asse.
De weersverwachtingen waar niet zou schitterend volgens de weerman, maar als
Manke Fiel vrienden hebben we onze fietstocht gedaan en dit zonder één druppel
regen.
Via de Oude abdijhoeve Koereit - Grootveld Opwijk - Peizegem- Steenhuffel waren
wij reeds aan onze eerste stop. Leireken is het voormalige stationsgebouw van
Steenhuffel.
Daarna reden wij verder langs het Kasteel Diepensteyn en via Malderen kwamen wij
snel in het Buggenhoutbos terecht.
Eenmaal het bos door via kleine wegen reden wij voorbij Hof ten Houte om
vervolgens richting Opwijk te nemen. Door het centrum van Opwijk naar Hof Ten
Hemelrijk en langs de Oude pastorie reden wij terug richting Mazenzele en het
eindpunt Krokegem. Proficiat aan Alice die de enige was zonder elektrische fiets en
de heuveltjes heeft doorstaan .

https://photos.app.goo.gl/HQYSsbNfb5k3RCYE9
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/10245624/fietsroute/krokegemsteenhuffel-36-km

Terugblikken op de trip naar Rotterdam.
Zaterdag 3 september ll. was het dan zover. Op de diverse opstapplaatsen stonden stipt op tijd de deelnemers met de
vraag : Vandaag regen of niet ? De weerberichten hadden voor wat twijfel gezorgd, alsook de enkele regendruppels.
Toch liet de weermaker ons niet in de steek en genoten we van een zonnige trip.
Nadat de laatste deelnemers waren opgestapt, kon onze chauffeur Marc zijn Ros Beiaardpaarden richting Rotterdam
laten galopperen. Jos verstrekt nog enige info over de reisweg en praktische info.
Omstreeks 10 u reden we de rand van de wereldhaven. Wist je dat deze stad ooit een vissersdorp was aan het riviertje de
Rotte. Na het afdammen van het riviertje en het bouwen van dijken, werd de verstedelijking een feit.
Aan onze koffiestop stond onze gids Renée ons al op te wachten. Iedereen slaagde erin een plaatsje op het terras te
bemachtigen en na enig geduld kon iedereen genieten van " een bakje koffie ". Het bezoek aan het sanitair gedeelte van
de brasserie ,vroeg wat geduld, maar na wat aanschuiven wat de " verlossing " een feit.
Terug iedereen op de car , gidste Renée de chauffeur doorheen een drukke havenstad. Door
de wereldhavendagen waren sommige straten afgesloten en de tunnels waren soms een
maatje te klein voor de dubbeldek-car. We keken onze ogen uit op de prachtige gebouwen
waarvan de gids ons uitvoerig informeerde. Na de rondrit stopten we in de buurt van de
zaterdagmarkt en de Markthal voor een geleide wandeltocht naar de kubuswoningen.
Het was wel even uitkijken voor de talrijke fietsers die voorrang hebben op het fietspad en
soms werden we opgeschrikt door het " getingel " van de tram. In de Markthal keken we
onze ogen uit niet alleen naar de diverse voedselstandjes en eetgelegenheden, maar ook naar
de kunstige wanden. Met de gids konden we kennis maken met de kubuswoningen met zijn
zeshoekige onderbouw. De aparte vorm van deze woningen zal zeker wat inventiviteit
vragen bij de inrichting.
Na een vrije tijdsgedeelte was het om 2 u. terug verzamelen geblazen aan de bushalte. Na
heel wat rondtoeren ,bereikte de chauffeur Marc terug de plaats van afspraak.
Iedereen stipt op tijd en we lieten ons rijden naar de haven voor een boottocht.
Weer was het uitkijken om doorheen de doolhof van afgesloten straten de keuze weg te
vinden naar het boottochten bedrijf Spido. Nadat Emiel de toegang tot de boot had vereffend, konden een plaatsje
zoeken in de " wachtende file ".
Eens op de boot kozen sommigen voor het bovendek, maar wie wat beschutting voor de zon zocht, hield het bij een
rustiger benedendek. We konden genieten van een uniek zicht over de werven, de dokken en de overslag ,alsook het
stoomschip Rotterdam. Dit schip is thans als hotel ingericht. Na een tocht van 75 minuten, konden we terug aan wal.
Het was uitkijken in de mensenmassa om de juiste weg naar de car vinden. Maar iedereen bereikte veilig de car voor de
terugtocht. Te Ridderkerk mochten we genieten van een smakelijke maaltijd in het Van der Valckcomplex. Zodra
iedereen verzadigd was met de lekkere spijzen, kon Marc de chauffeur de tocht verder zetten richting thuishaven.
Tijdens de terugrit dommelden sommigen in en droomden van een reis over wereldzeeën.
Toch werden de " dommelaars " soms opgeschrikt door een 2 tal plensbuien die we mochten doorkruisen.
Na de afstap de Zellik, kregen de reizigers met een andere afstapplaats nog een extra toertje langsheen de E40, Dit
wegens de wegenwerken op de N9.
Het was een fijne trip naar Rotterdam, met de vaststelling dat we er wellicht beter een we hadden verbleven om deze
wereldhavenstad beter te leren kennen.
Piet Piraat

Van waar komt de naam Kloosterhof ?

Van kasteel tot klooster.
Vroeger stond er in Mollem een oud-kasteel dat werd bewoond door de familie De Moor, een heer
met zijn 2 zusters. Zij waren tevens eigenaars van deze burcht., gelegen op de Molenbeek.
Na hun overlijden in 1829 kocht de familie Verbessems het kasteel.
Toenmalig Pastoor Jacobs had tevens het verlangen om het kasteel te kopen om er een school op
te richten.
Het doel was de kinderen van Mollem onderwijs te verschaffen. De pastoor wende zich tot de
familie Verbessems, met het gevolg het kasteel kwam in handen van pastoor Jacobs en het
Kerkfabriek.
Vervolgens deed pastoor Jacobs in 1831 een beroep op de Zusters Ursulinnen van Tildonk om er
zich te komen vestigen met het doel onderwijs te verschaffen aan de kinderen van Mollem”.
In 1837 werd de kern van de kloosterlingen door een verklaring van Monseigneur Sterckx,
kardinaal-aartsbisschop van Mechelen, verheven tot kloostergemeenschap.
Na veel verbouwingen en aanpassingen werd het klooster een internaat en zorgden de zusters in
de buitenschool ook voor het onderwijs.
In 1963 na 130 jaar verblijf besloot de algemene leiding van de Ursulinnen het klooster te
verkopen.
Het klooster werd overgenomen door de Zusters van de H. Vincentius uit Opwijk. Na een kort
beheer bleek het internaat niet leefbaar. Zij zochten een koper.
En ja, de maatschappij Immoflandria werd de nieuwe eigenaar.
De afbraak van een stuk geschiedenis kon beginnen.
In 1969 werden alle gebouwen met de grond gelijk gemaakt.
In 1970 werden er straten aangelegd en woningen gebouwd.

Dank zijn wij verschuldigd aan de Zusters die hebben gezorgd voor de opvoeding van de jeugd van
Mollem en omstreken.
Frans Van den Broeck.

