
 

 

 MANKE FIEL TOCHTEN 16 APRIL 2023  
Tochten langs landelijke verharde en onverharde wegen op golvend parcours 
met prachtige vergezichten over de Brabantse Kouters in het Land van Asse. 
Bereikbaarheid:                                                                                                 
NMBS-station Brussel-Dendermonde station Mollem 750m van de start.                                                                 
Auto: E40 afrit 18 richting Asse centrum en volg de pijlen”wandeltocht”naar de 
start.Ruime parking in de omliggende straten aan de start.                                                                                        
Afstanden: 3-5-7-10-14-21-30 km  
Inschrijfgeld:                                                                                                               
Leden is minimum € 1.50 - Niet-leden is minimum € 3.00                                 
gratis -12 jaar (kinderen -12 jaar wandelen gratis, let wel inschrijving is 
verplicht!).  

Startlocatie ’t Kloosterhof  Kouter 2  1730 Mollem (Asse) 
Starten tussen 07u00 en 15u00   Laatste aankomsttijd 18u00 
Jos De Bisschop – info@manefiel.be  - GSM +32(0)497 10 65 42 
 
 

    
 

   
 



 

 

 HOPDUVEL TOCHTEN 16 JULI 2023  
 
Licht golvend parcours met prachtige vergezichten, wandelen langs de vele 
bezienswaardigheden. En prachtige landschappen? Het kan!  in het Land van 
Asse. 
Bereikbaarheid:                                                                                                 
NMBS-station Brussel-Dendermonde station Asse 250m van de start.                                                                 
Bus: De Lijn halte station Asse op 250m van de start.                                            
Auto: E40 afrit 18 richting Asse centrum en volg de pijlen”wandeltocht”naar de 
start.Ruime parking aan de start ,en station Asse op 250 meter van de start.                                                                                        
Afstanden: 3-5-7-10-14-21-30- km (één parcour geschikt voor rolwagens -kinderwagens)                                                                                             
Inschrijfgeld:                                                                                                               
Leden is minimum € 1.50 - Niet-leden is minimum € 3.00                                 
gratis -12 jaar (kinderen -12 jaar wandelen gratis, let wel inschrijving is 
verplicht!).  
Startlocatie: ’t Jass  Asphaltcosite 20 N9K  1730 Asse  
Starten tussen 07u00 en 15u00    Laatste aankomsttijd 18u00 
Jos De Bisschop – info@mankefiel.be  - GSM +32(0)497 10 65 42 
 

   
 

   



 

 

 BAAMIS TOCHTEN 14 OKTOBER 2023  
 
Natuurwandeling laat je meenemen langs kronkelende beekjes in het glooiend 
landschap van de streek,onderweg kom je voorbij oude bossen, poelen en 
fruitbomen. 
Bereikbaarheid:                                                                                                 
NMBS-station Brussel-Dendermonde station Asse 4,3km van de start.                                                                 
Bus: De Lijn halte kerk Asse-ter-Heide op 150m van de start.                                            
Auto: E40 afrit 19 A richting Affligem centrum en vervolgens volg de pijlen 
“wandeltocht” naar de start.Ruime parking aan de start en omliggende straten.                                                                                        
Afstanden : 3-5-7-10-14-21-km                                                  
Inschrijfgeld:                                                                                                               
Leden is minimum € 1.50 - Niet-leden is minimum € 3.00                                 
gratis -12 jaar (kinderen -12 jaar wandelen gratis, let wel inschrijving is 
verplicht!).  

Startlocatie Zaal De Leerheide  Oostkouter 1  1730 Asse  
Starten tussen 07u00 en 15u00  Laatste aankomsttijd 17u00 
Jos De Bisschop – info@mankefiel.be  - GSM +32(0)497 10 65 42 
 

   
 

   
 



 

 

 Groepswandeling Zellik 25 augustus 2023  
 

Tocht langs landelijke verharde en onverharde wegen met prachtige 
vergezichten over Brusselse randgemeentes en de Brabantse Kouters in Zellik. 
Bereikbaarheid:                                                                                                 
NMBS-station Brussel-Dendermonde station Zellik 1250 m van de start.                                                                 
Auto: RO afrit Zellik richting Asse centrum en volg de pijlen”wandeltocht”naar 
de start.Ruime parking in de omliggende straten aan de start.                                                                                        
Afstanden: 4-6- km  
Inschrijfgeld:                                                                                                               
Leden is minimum € 1.50 - Niet-leden is minimum € 3.00                                 
gratis -12 jaar (kinderen -12 jaar wandelen gratis. Daarna gezellig tafelen             
let wel op inschrijving is verplicht! ) 

Startlocatie ’ Zaal Den Horinck  Noorderlaan 20 1731 Zellik-Asse  
Starten tussen 19u00 en 20u00   Laatste aankomsttijd 20u30 
Jos De Bisschop – info@manefiel.be  - GSM +32(0)497 10 65 42 
 

   
 
 

   
 


