Bestuur Wandel- en Recreatieclub Manke Fiel


www.mankefiel.be

info@mankefiel.be

Heyvaert Marie-Louise
Kasteelstraat 6,
1730 Mollem
 02/309 52 80

Steps Maurits––
Arsenaal 33
1730 Asse
02/452 83 65

Permentier Erik
Stw. Op Aalst 193,
1745 Opwijk
052/35 93 96
 erik.permentier@mankefiel.be

Lenaerts Hubert
Kouter 20, 1730 Mollem
02/452 99 31
 hubert.lenaerts@mankefiel.be

Vandevelde Hugo
Hazelaarstraat 18 bus 8,
1702 Groot Bijgaarden
02/463 08 89
 hugo.vandevelde@mankefiel.be

Polspoel Henri
Bergestraat 86, 1730 Asse
02/452 58 87

De Baetselier Freddy
Baaskouter 3, 1730 Asse
 02/452 58 16
 freddy.de.baetselier@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

Website Manke Fiel
Filip Van Winnendael
Roosberg, 1730 Asse
 02/464 37 10
0473/72 67 24
 filip.van.winnendael@mankefiel.be

D’Haeseleer Danny
Petrus Ascanusstraat 151
1730 Asse
 0478/71 89 17
 dhaeseleer.danny@skynet.be

Jos De Bisschop

Rekeningnr.- wrc Manke Fiel :
Iban BE84 9300 0130 9059
Bic: HBKABE22

Voorzitter
Kezeweide 33, 1730 Mollem
 02/452 76 59
 jos.debisschop@mankefiel.be

Artikel

Artikel
Stempels Prijs

Pet
T-shirt
Topje
Regenscherm
Rugzak
Polo wit
Sweater

20
20
20
25
50
60
60

€
€
€
€
€
€
€

10
10
10
12,5
25
30
30

Stempels Prijs
Trainingsvest
70
Bodywarmer
100
Polarvest
90
Regenjas
100
Veiligheidsvest 10
Wandelboekje

€
€
€
€
€
€

35
50
45
50
5
1

Woordje van de voorzitter.

Beste Manke Fielvrienden,
Bij deze MF info is het misschien goed even terug te
blikken op het voorbije jaar.
Het verheugd ons dat er steeds meer MF leden
deelnemen aan de georganiseerde wandeltochten bij
andere clubs. Dit kan alleen maar bijdragen om
onze club beter bekend te maken in de
wandelkringen.
Enerzijds blijven we door te wandelen in beweging. Dit komt onze
gezondheid zeker ten goede en anderzijds ontmoet men vrienden en
kennissen waardoor ons sociaal contact verbeterd wordt.
Voor het jaar 2020 staat ons een grote uitdaging te wachten als medeorganisator van “ Vlaanderen Wandelt “. Een ideale gelegenheid om
onze gemeente Asse te promoten bij de wandelaars. Nodig alvast jullie
wandelvrienden uit !
Verder heeft het bestuur een programma uitgewerkt waarvan jullie
meer info vernemen verder in deze MF info.
Mag ik dan ook iedereen danken die zich in 2019 heeft ingezet voor het
welslagen van onze MF activiteiten en anderzijds ook de leden die
hebben deelgenomen. De deelname aan een activiteit is een stimulans
voor de initiatiefnemers.
Verder wens ik iedereen een prettig jaareinde en het allerbeste voor
2020.

Jos De Bisschop
Voorzitter

Activiteitenkalender 2020
Dag

Datum

Activiteit

Plaats

Zon.

12/01/2020

Wintertocht

Steenokkerzeel

Zon.

09/02/2020

Clubwandeling

Heverlee-Leuven

Zon.

08/03/2020

Hopbelletjes

Opwijk

Zon.

26/04/2020

Vlaanderen Wandelt

Asse

Zon.

07/06/2020

Dauwwandeling

Schepdaal

Zon.

14/06/2020

De Trekplosters

Zellik

Zon.

12/07/2020

Hopduveltochten

Mollem

Zon.

20/09/2020

Fietstocht

Asse Ter Heide

Vrij-zon.

25/09 – 27/09

Wandelweekend MF

Oostduinkerke

Zat.

10/10/2020

Baamistochten

Asse Ter Heide

Zon.

08/11/2020

Singel

Strombeek

Zat.

12/12/2020

Kerstmis in de stad

Luik

Wandelbussen 2020
Dag

Datum

Activiteit

Plaats

Maa.

13/04/2020

Brabanse Ardennen

La Hulpe / Ottenburg

Zon.

31/05/2020

Hagelandtocht

Lichtaart / Rotselaar

Zat.

04/07/2020

Brugse metten

St. Andries / Diksmuide

Zon.

18/10/2020

Scheldestappers

Zwalm/Moorsel

De Kadees

Sterwandelingen 2020
Dag

Datum

Activiteit

Plaats

Zon.

23/02/2020

Sluisstappers

Kapelle op den Bos

Zon.

05/04/2020

Cracks

Wolvertem

Zon.

10/05/2020

De parkvrienden

Zaventem (+ consumatie)

Maa.

01/06/2020

Horizon

Mazenzele

Zon.

09/08/2020

Lennikse Windheren

St. Kwintens-Lennik

Clubkampioenschap.
Met belangstelling kijken we uit wie de laureaten zijn met de meeste wandeltochten.
Gelieve de afgestempelde IVV-kaarten na 31.12.2019 zo snel mogelijk door te sturen
naar Jos De Bisschop, Kezeweide 33, 1730 of in te scannen en zenden aan :
jos.debisschop@mankefiel.be Het heeft geen belang dat de kaart volledig is. Elke
stempel voor het clubkampioenschap telt. Elke stempel op de IVV geeft minstens recht
op een extra clubstempel.
Wie in 2020 wil deelnemen vraagt nu best zijn IVV-kaart aan.
Voor iedere wandeling waar jullie naast de clubkaart ook de IVV-kaart laten
afstempelen, bekomen jullie per tocht een extra stempel.
Deelnemen aan het clubkampioenschap is belangrijker dan winnen.
Elke deelnemer is een winnaar.

Beste Manke Fielvrienden Lid zijn van w.r.c. Manke Fiel heeft niet alleen als
voordeel dat jullie aan de activiteiten van de club kunnen deelnemen aan een gunstig tarief,
maar biedt tevens de gelegenheid om bij andere clubs te wandelen aan een voordeliger tarief.
Naast het clubblad ontvangen jullie ook de Walking magazine. Een clubstempelkaart voor
gratis clubkledij. Indien jullie mutualiteit het lidgeld ook nog terugbetaald, is lid blijven van
w.r.c. Manke Fiel zeker een win- operatie.
%-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AANSLUITINGSFORMULIER 2020
Naam :...................................................................... Voornaam :...........................

Straat

:....................................................................... Nr : .....................bus..................
Gemeente:........................................................................... Postcode:............
:.................................................................................. Tel : ...........................

Email

Wenst attest mutualiteit : Ja/ Neen Schrappen wat niet past Lidgeld per persoon :15,- €.
Wenst (her) aansluiting WRC Manke Fiel voor volgende personen :
Naam

Voornaam

Rijksregisternr

…………………………………… ………………. ………………..

Bijdrage

Lidnr

€…………. …………

…………………………………… ………………. …………………. €………… ………..
Wenst : ..... ex walking 2020 aan € 8,00 leden.
..... ex walking 2020 aan € 17,00 - niet- leden.
Betaling bij voorkeur op rekening :BE84 9300 0130 90 59 van wrc Manke Fiel. aan

MANKE FIELAVOND
Zaterdag 18 januari 2020.

Start het nieuwe jaar samen met tal van andere Manke Fielvrienden
bij een gezellige feestmaaltijd. Een unieke gelegenheid om
persoonlijk jullie wandelvrienden de nieuwjaarswensen over te
brengen.
Het feestmaal wordt muzikaal opgeluisterd.
Afspraak: Gemeentelijke feestzaal Drinkeling te Brussegem, om 19 u stipt.

Feestmenu.
Aperitief: cava / fruitsap
Visfilet - zoete aardappel - groene curry -kokos en amandel. Everzwijn –
roze peper –floc de gascogne –vergeten groenten. Moelleux Speculoosijs –Engelse room met Amaretto.
Koffie of Thee
Uw bijdrage feestmaal: € 35 per persoon. Inschrijvingen tot uiterlijk
31 december 2019.
Hubert Lenaerts tel: 02/452 99 31
Inschrijvingsformulier Manke Fielavond 18 januari 2020.
Naam :…………………………………. Voornaam:………………………………………
Straat : ……………………………. ……… Nr: ……… Postcode:…………
gemeente:……………………………………………..
Tel:……………………………. E-mail: …………………………………….
Wenst deel te nemen met ….. personen en stort € …..
Reknr: Iban: BE84 9300 0130 9059 Bic: HBKABE22 van wrc Manke Fiel.

Houtheimstappers Steenokkerzeel vzw 4138
Start : 12 Januari 2020 om 10uur

Afstanden 5-9-13-15-17-21-25km
Startlocatie : De Molekens, Wambeekstraat 27, 1820 STEENOKKERZEEL
E19 afrit 12 Haacht of E40 afrit 21, dan wandeltochtpijlen volgen.

Auto:

Winterwandeling langs bos-, veld- en landelijke wegen naar de mooie dorpskern in Humelgem.
Lussen naar spottersplatformen of kriskras door de velden. Terug langs unieke kerststal en kasteel
Ter Ham. Af en toe eens opkijken naar een vliegtuig.
Alle afstanden vertrekken samen en wandelen langs rustige baantjes en enkele doorsteekjes in
Wambeek. Dan trekken we langs veldwegjes naar het gehucht Lemmeken. Na een poosje staan
we met 5 km richting het Kasteel Van Ham. Bewonder dit prachtig gebouw en loop dan verder naar
de aankomst. Met de andere afstanden vervolgen we nog even langs het bos en lopen dan rustig
verder via de mooie dorpskern van Humelgem tot de rustpost, tijd om te verpozen. Uitgerust en
voorzien wandelen we verder richting aankomst.

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

WINTERTOCHT CLUBWANDELING MANKE FIEL

3001 Heverlee - WSP Heverlee-Leuven vzw 4005
Staet : 9 Februari 2020. om 10uur

Afstanden 4-5-8-9-12-13-16-21-25 km
Startlocatie H. Hartinstituut Naamsesteenweg 355 3001 Heverlee
Trein: station Heverlee op 500m van de start. Auto: E40 afrit Leuven,
volg pijlen tot start.
Winterse wandeling door Heverleebos.
Het Heverleebos, Meerdaalwoud en Egenhovenbos vormen het
grootste gemengde loofbos in Vlaanderen, 2050 ha groot.De bodem is, in tegenstelling
met de omliggende landerijen, eerder zandig tot zandleemachtig. De dominerende
boomsoort is de rode Amerikaanse eik.
Deze tocht combineert een deel van de Winterwandeling (Heverleebos) en de
Zoetwaterwandeling. Langs de Maurits Noëstraat bevinden zich de vijvers van het Zoet
Water die omstreeks 1600 in de Vaalbeekvallei werden aangelegd. De O.-L.-Vrouw van
Steenbergen barokkapel uit de 17de eeuw , het knuppelpad langs de vijvers en het
Kasteel van Steenbergen, nu Restaurant 'Spaans Dak' Leuke kennismaking met OudHeverlee. Deze route laat je genieten van de geur en schaduw van bomen die nog wel
kaal zullen zijn.

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

VOORJAARTOCHT CLUBWANDELING MANKE FIEL
WSV De Hopbelletjes Opwijk vzw 4252

Start : 8 Maart 2020 om 10uur

Afstanden 4-8-10-14-20 km
Startlocatie GC Hof ten Hemerijck 7 1745 Opwijk
De wandeling leidt je door de vallei van de Puttenbeek, een zijrivier van de Grote
Molenbeek en één van de meest natuurlijke en zuivere beken in de regio. Het is de enige
plek in Opwijk waar een natuurlijke rietkraag ‘De Putten’ van deze oppervlakte
voorkomt. Volgens verschillende bronnen zouden de eerste nederzettingen
(paalwoningen) in dit gebied ontstaan zijn. Tijdens de wandelingen verken je de wijk
Hestergem die begint aan de Kapellebaan en loopt tot Lebbeke. Ze werd genoemd naar
de Frankische nederzetting Haistharingaheim. Je vertrekt aan het Hof ten Hemelrijk, de
trefplaats van Opwijk dat ingericht is als recreatief park met amfitheater, speeltuin en
hoogstamboomgaard. Onderweg loop je langs de brouwerij van Affligem en volg je een
stukje van de Leirekensroute op de afgedankte spoorlijn Aalst - Londerzeel.

Wandelbus naar Terhulpen en Ottenburg.
Maandag 13 april 2020. ( 2° Paasdag )

Met Paasmaandag brengen we een bezoek aan de Brabantse
Ardennen.
Onze eerste halte is bij “ les Amis de L’ Argentine in Terhulpen.
We wippen even over de taalgrens en komen in Waals Brabant.
Hier nemen we deel aan de Paasmaandagtocht over een
landelijke en golvende omloop. Afstanden: 5 of 12 km.

Vervolgens toeren we naar Ottenburg. Hier worden we
ontvangen door de Ysetrippers. Deze Lentetocht laat ons
kennis maken met de vallei tussen Lane en Dijle.
Reis mee en geniet van een ontluikende lente.
Afstanden : 4 – 7 – 12 km.

Opstapplaatsen : Nijverseel : 7.40 u - Krokegem kerk 7.50 u - Mollem kerk 8.uAsse Gemeentehuis 8.10 u - Walfergem kerk 8.15 u - Kobbegem( Brusselsestw ) 8.20 u
- Zellik Vliegwezenlaan 8.30 u.
Reiskosten : leden MF€ 7,- niet-leden € 15,- inbegrepen : verplaatsing – inschrijvingsgeld – fooi
chauffeur.
Schrijf snel in . Het aantal deelnemers is beperkt tot 1 car.
Inschrijving slechts definitief na betaling op rek : BE84 9300 0130 9059 op rekeing van
W.R.C.Manke Fiel.
Aanmelden via hubert.lenaerts@mankefiel.be of Hubert Lenaerts 02.452.99.31

Fiscal-Invest bvba
Boekhouding &
Fiscaliteit
Weversstraat 5, 1730 Asse
Wim Van de Putte en Iris Delgouffe
02/452.40.64
Wim@fiscalinvest

Peerdevisschersweekend in Oostduinkerke
weekend van 25 tot 27 September 2020

Een weekendje er op uit trekken met andere Manke
Fielvrienden, en genieten van een frisse zeebries en
lekker smullen van de produkten die de Noordzee ons
aanbiedt,dit alles kan je beleven tijdens het "
Peerdevisscherswe " .
Tijdens dit wandelweekend kan je niet alleen kuieren langsheen het strand van Oostduinkerke,
maar heb je ook de gelegenheid om de hoogste duin van onze kust " De Hoge Blekker "te
beklimmen . Voor natuurliefhebbers zijn de omliggende duinen een wandelparadijs .
Een enige gelegenheid om de garnaalvissers te paard te spotten.
De deelnemers verblijven in volpension van vrijdagavond tot zondagmiddag in 2 persoonskamers.
Deelnameprijs : € 215 per persoon. niet-leden : € 230.
Toeslag single : € 30,De verplaatsing is per eigen wagen of carpooling of openbaar vervoer.( Nmbs/ De Lijn.)
Schrijf tijdig in, daar het aantal kamers beperkt is.
Reservatie slechts definitief na overschrijving van € 75,- per deelnemer op rekeningnr BE46 6529
3932 4036 van Jos De Bisschop

Inschrijvingsformulier Peerdevisschersweekend 25-27 september 2020.

Naam :

voornaam :

lidnr :

Naam :

voornaam :

lidnr :

wenst deel te nemen met ........personen.

!!! Medewerkers gevraagd !!!.
Wie regelmatig andere wandelorganisaties bezoekt zal zeker al de vraag gekregen hebben :
“ De nationale wandeldag in Asse ?“ nadien volgen dan meestal nog wat vragen over de locatie,
de parkeermogelijkheden , de catering ,enz.
Inderdaad , het wordt een hele klus, waaraan reeds verschillende maanden wordt gewerkt, samen
met Wandelsport Vlaanderen en het gemeentebestuur van Asse.
De wandelclubs De Trekplosters en Manke Fiel zorgen voor het wandelcomfort van de bezoekers
door hen een mooie omloop aan te bieden en de deelnemers zowel in de start als in de rustposten
in de beste omstandigheden te ontvangen.
Voor al deze taken is heel wat vrouw- of mankracht nodig. Daarom aarzel niet als jullie een steentje
willen bijdragen tot het welslagen van deze wandeldag in Asse om je kenbaar te maken.
Vele handen maken licht werk en een gelegenheid om andere Manke Fielvrienden te leren kennen.
Thans hebben reeds een zestal clubs gemeld dat zij een wandelbus inleggen. Anderzijds wordt er
ook een wandelbus ingelegd vanuit Oost-Brabant waarop individuele wandelaars kunnen
inschrijven.
Naast het prachtig heuvelend landschap van Asse, hebben de deelnemers eveneens de
gelegenheid om het Erfgoed Museum Asse ( EMA) gratis te bezoeken. Naargelang de omloop
maakt men enerzijds kennis met het centrum van Asse. Met de Hopduvel op de markt als
blikvanger , het oude OLV Gasthuis + museum, thans Cultureel Centrum.
Andere omlopen bezoeken het gehucht Terlinden, de pleisterplaats van Manke Fiel, eventueel de
Kruisborre-omgeving, de Broekevallei, de flanken van de Putberg, Krokegem, Kartelobos,
Waarbeek en de Vaal, de kouters rond Kobbegem en de heuvels in Bekkerzeel en voor wie 42 km
niet te ver is, kan Zellik eveneens bezocht worden.
Noteer alvast de datum met rode stip in jullie agenda.
Samen maken we er een leuke wandeldag van.

Terugblik op:

Ourthe-weekend La Roche 2022/9/2019
Vrijdag 20/9 was het zover, de start van het jaarlijkse
Manke Fiel weekend. Dit keer was het naar La Rocheen-Ardenne. Het werd een prachtig zonovergoten
weekend.
’s Morgens was er het bezoek aan het Marcassou vleeswarenbedrijf in
Champlon. Daar kon men ook proeven van de vele specialiteiten. Rond 15
uur was het verzameling in het vakantiepark Floréal in La Roche voor de
kamerverdeling en kon men het park van het hotel verkennen. De avond
begon met een copieuze maaltijd en daarna de traditionele avondwandeling
met een tussenhalte voor een lekkere jenever.
Zaterdagmorgen vertrokken we voor een orientatiewandeling van +/- 7.5
km en bezoek aan het beeldenpark. Na de lunch was er voor de stevige
stappers een natuurwandeling langs de flanken van de Ourthe en voor de
anderen een kleinere natuurwandeling met gids en vrij bezoek aan het
stadje La Roche. ’s Avonds was er het avondeten gevolgd door een
gezellige dansavond met muziek uit de jaren 60-70-80.
Zondagmorgen bezochten we, met een gids, het middeleeuws kasteel in
het centrum van Laroche . Later werd de uitslag van de quiz medegedeeld
en kregen de 10 eerste een leuke prijs. Als afsluiter nog een heel lekker
middagmaal en zo was het einde van ons fijne weekend aangebroken.
Iedereen ging met een zeer tevreden gevoel huiswaarts en ziet al uit naar
de uitstap van volgend jaar.
Nicole D.

STERWANDELINGEN 2020.

Het bestuur heeft 5 wandelorganisaties uitgekozen waar de MF leden gratis kunnen deelnemen aan de
wandeltocht. Deze tochten noemen we stertochten.
Jullie club betaald het inschrijvingsgeld.Deze formule geeft ook de leden die niet deelnemen aan de
wandel-busreizen de gelegenheid om bij bepaalde tochten gratis te wandelen.
Men hoeft slechts onderstaand formulier ingevuld bij de start af te geven. Anderzijds hopen we op deze
manier onze club “ Manke Fiel” te promoten op de andere wandeltochten.
ZON

23-02-2020 DE SLUISTAPPERS 4286

1880 KAPELLE-O-D-BOS

ZON

05-04-2020 DE CRACKS 4130

1860 MEISE

ZON

10-05-2020 CLUBWANDELING (4165) +

1930 ZAVENTEM

MAAND

01-06-2020 HORIZON 4300

1745 OPWIJK

ZON

09-08-2020 LENNIKSEWINDHEREN
4427

1750 ST-KWINTENS-LENNIK

%------------------------------------------------------------------------------------------------

Sterwandeling Zondag 23 februari 2020 De Sluisstappers vzw 4286
Startlocatie Sint Theresiacollege, Veldstraat 11, 1880 Kapelle-op-den-Bos
Naam......................

Voornaam................ Lid. wrc Manke Fiel: ......

Straat ........................nr... Post....... Plaats....................................
Wenst deel te nemen aan de wandeltocht. Het inschrijvingsgeld wordt betaald door de club WRC
Manke Fiel 4046

%--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sterwandeling Zondag 5 april 2020 De Cracks 4130
Startlocatie Willy V.d.Berghcentrum Nieuwlaan 98 1860 Meise
Naam.........................

Voornaam................

Lid W.R.C. Manke Fiel ........
Straat .........................nr:... Post.........Plaats.................................
Wenst deel te nemen aan de wandeltocht. Het inschrijvingsgeld wordt betaald door de club WRC
Manke Fiel 4046.
%--------------------------------------------------------------------------------------------------

