40 jaar Mariëndaaltocht !
Dat moet gevierd worden !
Onze Diestse Mariëndaaltocht wordt in 2019 voor de 40ste keer georganiseerd. Hiermee is
deze Diestse klassieker de oudste wandeltocht die vanuit de Demerstad start. Volgend jaar
wordt het voor mij de 31ste keer dat ik de Mariëndaaltocht mag uittekenen. De eerste negen
edities waren van de hand van Louis Reynders, leraar aan de Technische School in de Mariëndaalstraat te Diest en toen lid van onze club. Daar ligt dan ook het ontstaan van de naam van
deze tocht. Jarenlang was het V.T.I., een onderdeel van de Sint Jan-Scholengroep, de startplaats voor deze tocht. Later trokken we met de MD-tocht naar de feestzaal van het Tehuis
Martine Van Camp. Volgden dan een aantal jaren dat we startten vanuit de KTA 2-school,
aan de Boudewijnvest in Diest. Eén keer startten we bij de Zusters van Voorzienigheid aan
de Visserstraat in Diest en nu al geruime tijd vinden we een onderkomen in het CVO De
Oranjerie. Vast gegeven doorheen de jaren is dat we met onze Mariëndaaltocht steeds opteerden om de wandelaars de mooiste hoekjes van de groene ring rond Diest te laten zien, om dan
door te steken naar het Hageland, met zijn heuvels, zijn diepe holle wegen en zijn bloemrijke
beekvalleien. Eveneens een vast item is dat we er prat op gaan dat we de wandelaars ieder
jaar weer een totaal nieuw parcours willen aanbieden. Door de jaren heen kreeg de Mariëndaaltocht steeds meer concurrentie, doch steeds weer krijgt deze langeafstandsklassieker een
flink pak vaste klanten aan de start. En die langeafstanders willen
we volgend jaar eens extra in de watten leggen. Immers, voor deze
40ste editie zorgen we voor een speciale editie : het wordt een
lijntocht van 50 km !

Zaterdag 18 mei 2019 : LEUVEN => DIEST
In de nieuwe wandelkalender “Walking in Belgium” kan je lezen dat
er alléén op zaterdag door ons een lijntocht wordt georganiseerd van Leuven naar Diest (op
zondag 19 mei is er een “gewone” 50 km). ’s Morgens brengen bussen van De Lijn
(aangeleverd door onze huis-maatschappij Multiobus) de wandelaars vanaf CVO De
Oranjerie naar het station van Leuven. Vanaf het Martelarenplein in Leuven vind je dan de
pijlen die je 50 km lang zal volgen tot je weer aan de Oranjerie toe komt. De grote lijnen van
het parcours zijn reeds uitgezet. Zo kom je in Kessel-Lo over de Kesselse Berg, passeer je het
kasteel van Horst, wandel je via Gelrode naar Aarschot om dan door een stukje Zuiderkempen
en een streepje Hageland weer in Diest toe te komen.
Inschrijven voor deze (voorlopig) éénmalige lijntocht kan je alleen doen via e-mail. Dit kan
je pas doen vanaf de 1ste januari 2019, 00.01 uur. We kunnen maximum 400 wandelaars
toelaten. Wil je er dus zeker bij zijn, dan kus je je lief/vrouw/man … eerst driemaal, wens je
haar/hem een gelukkig jaar en storm je dan naar je PC, smartphone, I-Pod … en mail je naar
eddy.broos@skynet.be of joseph.van.thienen@skynet.be met de vraag om je in te schrijven
voor deze unieke lijntocht. Ben je bij de eerste 400 mailers, dan krijg je van ons een
antwoord met daarin het rekeningnummer waarop je je bijdrage (€ 10,00) mag storten.
Natuurlijk hopen we dat onze vele langeafstandswandelaars snel zullen reageren, zodat zij
zeker kunnen zijn van hun deelname. Zeg het alvast door aan je wandelvrienden !

