


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, 
 
 
Wanneer deze Manke Fiel-info in jullie brievenbus valt, zal 
wellicht iedereen zich  aan het opmaken zijn voor de eindejaarsfeesten. 
 
De vraag in vorige info om tips en verlangens voor het komende werkjaar 2023 
mede te delen, bleef grotendeels onbeantwoord. 
 
Daarom heeft het bestuur zelf maar een programma opgesteld, waar hopelijk 
iedereen aan zijn trekken zal komen. Aanpassingen of uitbreidingen zijn zeker 
nog mogelijk. 
 
Wellicht hebben jullie het lidgeld voor 2023 reeds betaald of is het door drukke 
werkzaamheden nog achterwege gebleven ? Willen jullie in 2023 aan 
wandeltochten deelnemen aan ledentarief , zorg dan dat het lidgeld tijdig betaald 
is. 
 
Het jaar 2022 was het jaar dat onze club haar 30 jarig bestaan mocht vieren. Door 
de coronapandemie was het niet makkelijk grootse activiteiten te plannen. Toch 
mochten we tevreden terugblikken op het aantal deelnemers op onze organisaties. 
Al stellen we vast dat het aantal wandelaars na corona enigszins teruggelopen is.  
 
Dat we het cultureel centrum van Asse door de organisatie van het optreden van 
Urbanus konden laten vollopen, zal zowel leden als niet leden hebben verwonderd. 
 
Mag ik jullie dan ook uitnodigen om zo talrijk mogelijk aan de activiteiten van 
W.R.C. Manke Fiel deel te nemen. Jullie deelname is een stimulans voor het 
bestuur om verder te werken. Nodig ook jullie vrienden uit om kennis te maken 
met onze vereniging. Hoe meer zielen , hoe meer vreugd. 
 
Verder wens ik iedereen prettige feestdagen  en een gezond en vreugdevol 2023. 
 
 
De Bisschop  
Voorzitter 



MANKE FIEL AVOND 
Vrijdag 24 maart 2023 - 18u30 

Zoals ieder jaar komen wij terug samen met de Manke Fielvrienden bij een gezellige feestmaaltijd. 
Een unieke gelegenheid om jullie familie/wandelvrienden terug te zien. Plaats van afspraak : 
Kasteelstraat 185  9255 Buggenhout. 

 
 

 

Aperitief 

Een glaasje Bubbels of fruitsap met bijhorende hapjes 

Voorgerechtenbuffet 

Een variatie van koude vis- en vleesgerechten, soepbuffet 

Hoofdgerechtenbuffet 

Keuze uit een vis-, gevogelte- en vleesgerecht 

Steeds met seizoensgebonden garnituur & de bijhorende aardappelbereidingen 

Dessertenbuffet Hof Ter Buecken  

Parade van dessertjes, pannenkoekjes met schepijs, warme chocoladesaus 

Koffie & thee 

Leden bijdrage feestmaal: € 45,00 per persoon. Niet leden : € 55,00.             Inschrijvingen tot 
uiterlijk 28 februari 2023. De dranken zijn NIET inbegrepen en afzonderlijk te betalen per tafel.                                                                                   
Reknummer: BE51 1030 7079 0062 V van wrc Manke Fiel.  

 

                                       Veilig naar de Manke Fielavond 24.03.23                                                                
Om iedereen veilig en gezond van en naar de feestzaal in Buggenhout te brengen, stellen we voor 
om per feestbus naar Buggenhout te reizen. 
Opstapplaatsen : Opwijk –Nijverseel (Delhaize) 17 u – Krokegem kerk 17.10 u – Asse 
Gemeentehuis 17.20 u Walfergem kerk 17.25 u – Kobbegem ( Miers ) 17.30 u - Zellik 
Vliegwezenlaan 17.40 u Mollem kerk 17.50 u  Merchtem Varkensmarkt  18 u . De reiskosten 
bedragen € 5,00 per deelnemer. 
De bus zal slechts ingelegd worden bij een minimum van 25 ingeschrevenen voor de bus. 
Indien men van de bus-faciliteit wenst gebruik te maken, wordt het bedrag vermeerderd met € 5,00/ 
pers 
Indien wegens overheidsmaatregelen deze avond niet kan doorgaan, worden de bijdragen terug- 
betaald. 
 



Lidgeld 2023.  
Wie het lidgeld 2023 nog niet betaald heeft , vragen we dit dringend in ore te brengen.  

Iedereen is er wellicht van op de hoogte dat de lidkaart die jullie ontvingen, eveneens dient gebruikt 
te worden in 2023. Doch indien de betaling niet verwerkt is voor 31.12.2022 zal je vanaf 1 januari 
2023 niet langer genieten van een ledenkorting ( € 1,50 ).  Betaal bij voorkeur zo snel mogelijk om 
problemen te voorkomen. Lidgeld per persoon 15,00 €. 

Jullie ontvangen na betaling geen nieuwe lidkaart 2023. Wel het mutualiteitsattest dat je ten 
vroegste vanaf 1 januari 2023 aan uw mutualiteit kan bezorgen. 

Bij verlies lidkaart geef ons een seintje !  

Tip voor een eindejaarsgeschenk !  

Schenk eens een lidmaatschap Manke Fiel of een wandelkalender Walking. 

Prijs Walking : leden € 8,- niet leden : € 17,- 

Betaling op rekening :BE51 1030 7079 0062 van W.R.C. Manke Fiel vzw.  

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

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

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

 

 



ACTIVITEIT KALENDER 2023 
CLUBWANDELINGEN START 09 UUR 
Zondag 08/01/23 Nieuwjaarstocht Pamel /Roosdaal 
Zondag 05/02/23 Lichtmiswandeltocht Sint-Pauwels 
Zondag 05/03/23 Neigembostocht Meerbeke/Ninove 
Zondag 02/04/23 38é Crackstochten Meise 
Zondag 16/04/23 Manke Fiel Tochten MOLLEM 
Zondag 07/05/23 Lewe tocht Huizingen/Beersel 
Zondag 04/06/23 Dauwwandeling (6u30) Dilbeek 
Zondag 16/07/23 Hopduvel Tochten ASSE 
Vrijdag 25/08/23 Groepswandeling Zellik 
Zondag 03/09/23 Internationale Kwaktocht Buggenhout 
Zondag 01/10/23 43é Kruikenburgse Ternat 
Zaterdag 14/10/23 Baamis Tochten Asse Terheide 
Zondag 05/11/23 Singeltochten Strombeek-Bever 

ANDERE ACTIVITEITEN Manke Fiel: 

Vrijdag 24/03/23 MF ledenfeest Buggenhout 
Zaterdag 02/09/23 MF uitstap Belgisch Picardië 
Zondag 17/09/23 MF Fietstocht Asse Liedekerke 
Zondag/ma/di 24-25-26/09/23 MF- driedaagse Valkenburg 
Zaterdag 16/12/23 Kerstmis in de stad Luik 

STERWANDELINGEN het inschrijvingsgeld + drankbon 

Zondag * 08/01/23 Nieuwjaarstocht Pamel /Roosdaal 
Zondag * 02/04/23 38é Crackstochten Wolvertem 
Zondag * 21/05/23 Heverleebos/Meerdaalwoud Heverlee/Leuven 

WANDELBUSSEN 
Zondag 23/04/2023 Padstappers Geraardsbergen Mattentaarttochten Priortrofee 
Dinsdag 15/08/2023 Eburonentocht Tongerse Wandelvrienden Tongeren 
Zondag 03/12/2023 Herfsttochten De Stroboeren Merksem/Antwerpen  
Zondag 03/12/2023 Sinterklaaswandeling De Lachende Klomp 50é Moerbeke-Waas 



 
Wandelprogramma 1° kwartaal 2023.  
 
Om alle clubs eens een bezoek te brengen, zullen de clubwandelingen doorgaan de 1° zondag van 
de maand. Daar de 1 ° zondag van januari Nieuwjaarsdag is, leek het ons geen goed idee een 
clubwandeling te plannen. Wellicht hebben we die dag andere plannen. 
Als nieuwjaarsgeschenk biedt jullie club de leden een sterwandeling aan op zondag 8 januari. Let 
op wie zijn lidgeld niet hernieuwd heeft, zal niet kunnen deelnemen als lid en dus ook niet gratis 
wandelen ! 

STERWANDELING  . 

Zondag 8 januari 2023 Nieuwjaarstocht te Pamel. 
  

Deze tocht biedt de deelnemers de ideale gelegenheid om aan de  andere wandelvrienden hun 
beste wensen voor het nieuwe jaar over te brengen. De inschrijving + drankbon wordt door jullie 
club W.R.C. Manke Fiel geregeld. Enkel strookje + lidkaart tonen aan bij de inschrijving. Nadien 
ontvangen jullie het betaalbewjjs + drankbon. 

Maak kennis met één van de mooiste landschappen van het Pajottenland en de streek van “ De 
Dikke van Pamel “. 

De start vindt plaats in het Provinciaal Instituut voor Kleinfruit te Pamel, Molenstraat 26. De 
organiserende club heeft een verrassing voor de inschrijvers. 

Inschrijven tussen : 8 u en 15 u – sluiting :  

Afstanden : 4 -8-12-16-20-23 -30 km 

org : Heidetochten Kester-Gooik vzw. 

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

 Sterwandeling zondag 08 januari 2023  De Heidetochten Kester-Gooik 

Startlocatie : Provinciaal Proefcentrum Molenstraat 28 1760 Pamel  

Naam......................... Voornaam................Lid W.R.C. Manke Fiel ........  

Naam......................... Voornaam................Lid W.R.C. Manke Fiel ........  

Straat .........................nr:... Post.........Plaats.................................  

Wenst deel te nemen aan de wandeltocht + gratis drankbon 
Het inschrijvingsgeld wordt betaald door de club WRC Manke Fiel vzw 4046.  

 



Clubwandelingen 1 ° kwartaal 2023. 
De bedoeling van de clubwandelingen is om andere Manke Fielleden te leren kennen. De 
clubwandelingen starten om 9 u. Voor de groepswandeling wordt de afstand van circa 8 km. 
Iedereen is vrij een langere of kortere afstand te kiezen of op een ander uur te starten.  

Spreek af met andere MFvrienden om samen naar de clubwandeling te rijden. Dit is goed voor het 
milieu en ook voor je portemonnee.                Suggestie Carpooling : € 5,- voor de medereiziger. 

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

Zondag 5 februari 2023 –Lichtmiswandeling te Sint- Pauwels ( Sint Gillis Waas.) 

Sint Pauwels is een deelgemeente van Sint Gillis Waas en ligt ten noorden van Sint Niklaas. Het 
grondgebied van Sint Pauwels bevindt zich tussen de 5 en 11 m boven de zeespiegel. Het wordt 
zeker een tocht zonder “ kuitenbijters “langsheen bos-  en veldwegen. Een ideale gelegenheid om 
het Waasland van naderbij te aanschouwen. 

Org : De Wase Steinbockvrienden ( 3116 ).  

Start : Parochiaal Dienstencentrum Klapdorp, Klapdorp 9 A , Sint Pauwels om 9 u. 

Afstanden : 5- 8-10-15-18-22-26 Km. Clubwandeling : 8 km .  

 

Zondag 5 maart 2023. Neigembostocht te Meerbeke ( Ninove). 

Deze deelgemeente van Ninove is wellicht bij de wielerliefhebbers bekend door zijn vroegere 
aankomstplaats van de Ronde van Vlaanderen. Wandelliefhebbers hebben wellicht meer binding 
met Neigembos of de herberg “ De Haas “ aan de rand van het bos. 

De wandeltocht brengt ons langsheen kerk- en veldwegen naar het centrum van Neigem. Wie meer 
dan 8 km wil wandelen, zal kennis kunnen maken met Neigembos. 

Org: WSV De Kadees. ( 3063 )  

Start : Trefcentrum De Linde, Gemeentehuisstraat , Meerbeke om 9 u. 

Afstanden : 6 – 8 – 14 – 16- 20 km. 

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

Verkenningswandelingen Manke Fieltochten 
. 
Op volgende data worden verkenningswandelingen georganiseerd in voorbereiding op de Manke 
Fieltochten. Telkens op donderdag met start om 9 u. 
Donderdag 12 jan 2023 te Mollem. 
Donderdag 19 jan.2023 te Hamme 
Donderdag 26 jan 2023 te Brussegem 
Donderdag 2 februari 2023 te Hamme. 
Iedereen is welkom. Meer info : Freddy De Baetselier Tel :  02.452.58.16 
 



Wandel 3 daagse naar het Mergelland. ( NL). 
Zondag  24 tot dinsdag 26 september 2023. 

 

Wandelen, onthaasten, chillen, nergens kan men dit beter dan in het 
groene golvende Nederlandse Zuid- Limburg. Dit heuvelland, met 
zijn vele kastelen en vakwerkboerderijen , zijn talrijke holle wegen 
en de lekkere streekproducten biedt aan elke bezoeker de ideale mix 
om te genieten van zijn verblijf. 

Voor het 3 daagse verblijf reserveerden we kamers in het 
mergelstadje Valkenburg. Dit stadje, gelegen aan het riviertje de 
Geul, is het kloppend hart van het Mergelland. 

Rondom de indrukwekkende kasteelruïne en boven de eeuwenoude 
gangenstelsels ligt de charmante middeleeuwse stadkern, met tal van 
leuke terrassen en winkeltjes. 

 

In en rond Valkenburg kan je genieten van de allermooiste 
wandelingen langsheen goed bewegwijzerde paden, met zijn 
natuurschoon, en jaloersmakende uitzichten. 

Kom mee met je vrienden deze mergelstreek ontdekken ! 

Tijdens uw verblijf hebben de deelnemers de gelegenheid deel te nemen aan het wandelprogramma. Iedereen 
is vrij al dan niet deel te nemen. 

Het hotel biedt de deelnemers een verblijf aan in volpension van zondagavond tot dinsdagmiddag. Ruime 
parking. 1 x toegang tot het hotelzwembad.  

Deelnameprijs : leden MF € 225,- niet leden € 240,- single kamer : toeslag € 45,- . 

Verplaatsing per eigen wagen of openbaar vervoer.  

Info en reservatie: Jos De Bisschop Tel : 02.452.76.59 of jos.debisschop@mankefiel.be 

Reservatie definitief na betaling € 100 per deelnemer op rekening BE 46 6529 3932 4036 

voor : 31 maart 2023. 

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

Inschrijvingsformulier Mergelland 3 Daagse van 24 tot 26/11/202 
 

    Naam   Voornaam  Lidnummer   gsmnr. 

 

1)…………………..  ………….  ……………  ……… 

 

2)………………….  ………….  ……………  ……….. 

Dit formulier bezorgen aan : Jos De Bisschop , Kezeweide 33, 1730 Mollem tel : 02.452.76.59 

of doorsturen aan jos.debisschop@mankefiel.be 

mailto:jos.debisschop@mankefiel.be


Seniorenwandelingen. 
Deze wandelingen hebben een typisch publiek. Een vriendenkring die mekaar regelmatig ontmoet op de 
maandagnamiddag wandelingen met een beperkte afstand. 

Naast de Trekplosters en Pasar, worden ook enkele wandelingen door wandelleiders van Manke Fiel 
georganiseerd. 

Het verwonderde ons evenwel een reactie te ontvangen van een niet-lid wandelaar die vroeg waarom de 
seniorenwandelingen niet meer vermeld werden op de website van Manke Fiel. 

Dit probleempje werd snel door de webmaster opgelost en we ontvingen van betrokkene volgende reactie :  

Beste Filip, 

 Bedankt voor de snelle reactie op mijn mailtje van gisteren.  

 De website van "Manke Fiel" gaf geen foutmelding, enkel de link   

 naar de "wandelingen fitte senioren" staat er niet meer op in de zwarte 

kader.  

 Als je daar op klikte, kon je eronder een pagina downloaden met de 

agenda   

 voor het hele jaar voor de wandelingen voor/door/met de fitte senioren. 

 

 Heb al een aantal maanden meegewandeld met de wandelingen van de fitte  

 senioren, aangezien ik nog niet zo lang met pensioen ben, en waarbij ik 

zowel  met Manke Fiel, Pasar als De Trekplosters heb kunnen meewandelen in 

onze  mooie streek van Asse en het Pajottenland.  

 Doch moet toch wel vermelden dat jullie wandelvereniging er als de 

beste uitkomt,  samen met de Trekplosters, waarbij er geregeld eens wordt halt gehouden 

om de  achterblijvers, die het soms wel iets moeilijker hebben, te kunnen 

laten bijbenen;  en er dikwijls met 2 begeleiders wordt gewandeld.  

Onlangs nog met Pasar op pad  geweest op de wandeling van 10 oktober; en mocht ook van andere (tragere) 
wandelaars  vernemen dat er af en toe niet even eens werd gewacht, en bij aankomst was er van de leiding  
geen spoor meer te bekennen (ik was bij een oudere man gebleven die het wat moeilijk had  op de bospaden). 
Een val of een beroerte kan bij iedereen wel 

onverwachts opduiken.  

 Dus proficiat voor jullie wandelvereniging "Manke Fiel" !!!  

 Met dank voor de invoeging van de link.  

 Met vriendelijke groeten,  

 Van Laecken Patrick 



 

Seniorenwandelingen 2023. 
 
In samenwerking met de diverse wandelverenigingen , organiseert de Sportraad Asse en de 
Seniorenraad , seniorenwandelingen. 
 
Hierna het programma voor het 1° kwartaal 2023. 
 
 
Maandag 16 januari 2023 
Nieuwjaarswandeling Asse 
Met een traktatie van de SENIORENRAAD en de SPORTRAAD 
Vertrek aan de Boekfosparking om 14.00 uur – aankomst Markt Asse 
Wandelleiding: WRC Manke Fiel 02 452 68 39         
  
Maandag 6 februari 2023 
Kobbegem 
Vertrek aan de kerk om 14.00 uur 
Wandelleiding: Pasar 0477 88 42 32. 
Maandag 20 februari 2023 
Mazenzele 
Vertrek aan de kerk om 14.00 uur 
Wandelleiding: WRC Manke Fiel 02 452 68 39 
  
Maandag 6 maart 2023 
Zellik 
Wandelleiding: De Trekplosters 02 463 37 90 
 

 

 

 



 

 



Terugblik 
 

Uitwaaiweekend te Blankenberge 
 

Eindelijk was het zover, ons jaarlijks weekend ging vrijdag 23/9 van start en begon met een 
bezoek aan het stadje Damme,het eerste boekendorp in Vlaanderen.Het Uilenspiegelmuseum 
was spijtig genoeg gesloten maar dit werd ruim gecompenseerd door een stadswandeling met 

een fantastische gids.                                                                                                 

Het stadshuis dateert uit de 15de eeuw en is opgetrokken  in Brabantse gotiek met beelden van 
Graaf Filips van den Elzas die Damme in 1180 stadsrechten gaf, daarnaast Johanna van 
Constantinopel. Verder Graaf Filips van Chieti, Karel de Stoute en Margareta van York. Aan de 
hoek van de gevel hangen twee “justitiestenen” die gebruikt werden om rond de schouders van 
vrouwen te hangen die een overtreding hadden begaan. 

Tot slot bezochten we de prachtige O.L.V-Hemelvaart kerk. Deze dateert van 1225 en in de 14de 
eeuw werd de huidige hallenkerk aangebouwd. In de middenbeuk treft men apostelbeelden aan uit 
de 13de eeuw. De barokaltaren en biechtstoelen zijn echte bezienswaardigheden. 

Bij de kerk is een mooi parkje aangelegd met beelden van Tijl Uilenspiegel en  de “drie gezichten” 
van beeldhouwer Delporte. 

Na het avondmaal in het vakantiecentrum Floreal was er een korte 
wandeling Blankenberge by night voor de moedigen want ondertussen was 
het aan  ’t regenen. 

Dag 2, na het ontbijt vertrokken we richting Zeebrugge langs het 
natuurgebied de Fonteintjes en Zeebos. Na een welverdiend drankje,  terug 
langs het strand. 

In de namiddag reden we naar de Uitkerkse Polder voor een wandeling van 
circa 8 km. De niet wandelaars konden eventueel het Sea Life Center 
bezoeken. 

Het avondmaal werd vervolgd door een heel gezellig samenzijn in de 
cafetaria waar er dankzij de goede DJ duchtig werd gedanst. 

Zondagmorgen reden we naar Zeebrugge voor een havenrondvaart. Terug naar ons hotel voor een 
laatste middagmaal en hiermee was, spijtig genoeg, het einde van een prachtig weekend. 

Dit weekend was tot op de puntjes georganiseerd door onze voorzitter Jos en zijn echtgenote. 
Dikke merci aan beiden. 

ND 

 

 



Terugblik op de Baamistochten. 
Zaterdag 8-10-2022. 

 

Na de reeks verkennende tochten op meerdere donderdagochtenden en het uitpijlen 
op woensdag, kwam de zaterdag van de organisatie steeds dichterbij. 

Toen we omstreeks 6.30 u op de parking reden, stonden reeds tal van wandelaars in 
de duisternis te trippelen tot het ogenblik dat de deur van de zaal Leerheide zou 
worden opengedaan. 

Nadat tal van medewerkers op post waren, werd de deur geopend en konden de “ 
nachtwandelaars “ gewapend met zaklamp van start gaan.  

In het eerste halfuur werden reeds 50 deelnemers genoteerd, doch nadien werden het 
minder druk aan de inschrijvingstafel. 

Ook een hondertal Manke Fielleden kwamen opdagen om te genieten van enerzijds 
de wandeltocht en anderzijds de Breughelboterham met kriek. 

Dat het aantal wandelaars na  corona bij de meeste tochten flink gedaald is, kunnen 
we alleen maar vaststellen. Zijn er nog wandelaars die” corona” schrik hebben om 
zich naar een drukke startplaats te begeven of hebben zij een andere manier van 
wandelen gevonden? 

Alle deelnemers konden kennis maken met Kravaalbos. Vanaf  de 7 km werd er 
kennis gemaakt met het Gildendorp Mazenzele. In de plaatselijke rustpost kon men 
even uitblazen en genieten van een versterking in de vorm van een knabbeltje of een 
drankje. 

Na de rust maakten de deelnemers hetzij een lus richting De Paddebroeken en 
Waaienberg of keerden via de Kravaalvelden en het Kravaalbos terug naar Asse 
Terheide. 

In totaal mochten we 911 verwelkomen en was de weermaker ook die dag ook 
gunstig gezind. 

Om 18 u werd de deur van de Leerheide terug dicht gedaan en kon het opruimen 
beginnen. 

Nadien werd er door de medewerkers nog even nagepraat bij een natje en een droogje.    

 

 



                          Urbanus in Asse. 
Zaterdag 5 november was het dan zover, Urbanus zou zijn nieuwste 
show brengen in het CC in Asse. 

Dit initiatief om Urbanus naar Asse te halen was een gewaagde gok. 
Doch het bestuur van W.R.C. Manke Fiel zag het wel zitten en na 
enig overleg met de diensten van Cultuur Asse en het management 
van Urbanus werd de datum van 5 november geprikt. 

Nu bleef ons nog alleen de vraag : “ Hoe de zaal van circa 500 
personen vol geboekt krijgen “ ? 

Daar wij als vereniging geen ervaring hadden om grootse 
evenementen op te zetten , werden de samenwerking met een 
evenementenburo aangegaan. De leden van “ Manke Fiel “ konden 
deelnemen aan een verminderde prijs en andere Urbanusfans 
boekten via het boekingskantoor. 

Ruim voor de voorstellingsdatum waren zowel alle de kaarten zowel 
voor de MF-leden als voor de fans uitverkocht. 

Nadat we via het CC de nodige info hadden ontvangen inzake de 
organisatie en Manu de nodige contacten had gelegd met het 
boekingskantoor , kon de voorstelling van start gaan. 

Reeds ruimschoots voor het aanvangsuur , kwamen “ Urbanusfans “ het cc binnen. 

De kleedkamer werd verzorgd door Chiro van Wemmel , waarvoor onze dank. Hierdoor was het 
mogelijk dat  iedereen die kaarten geboekt had de voorstelling kon bijwonen. 

Stipt op het afgesproken werd de voorstelling gestart en aan de reacties te meten genoten de 
aanwezigen van de show.  

Na de show konden de Manke Fielleden en sympathisanten nog even nagenieten tijdens de 
receptie en mogelijk zelfs een handtekening van Urbanus bekomen. 

Met dank aan alle medewerkers bij de organisatie van deze avond in het kader van 30 jaar Manke 
Fiel.  
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