
 

Gelezen in Klakson ! 

Manke Fieltochten was weer een schitterende organsiatie  

Soms doen mensen verre uitstappen om te gaan wandelen of een regio te 
verken- nen maar vergeten ze wel eens dat er ook in eigen streek heel wat moois 
te zien valt. Wie vorige zondag meestapte in de Manke fieltochten zal dit 
beamen. het blijft verbazend waar de organisatoren al die paadjes en wegeltjes 
gingen zoeken. Dat leverde niet alleen een massa verborgen plaatjes op maar 
ook blikken van verwondering bij een schitterend palet unieke vergezichten. het 
is ook verbazend hoe heuvelachtig Asse wel uit de hoek kan komen. net als in 
Parijs- roubaix leverde dat enkele flinke kuitenbij- ters op. Liefst 1720 
wandelaars zullen dat beamen want zoveel mensen passeerden aan de 
inschrijvingstafel voor een “Te gekke Wandeling”.  
’s Morgens was het wel even bibberen door de al bij al stevige vrieskou maar dat 
kon al die stappers niet afschrikken om de na- tuur in te duiken. Even doorbijten 
en men is “warmgelopen”. Er stond wel een frisse bries maar de priemende 
zonnestralen ver- lichtten niet alleen de mooie panorama’s maar zorgden ook 
voor een echt lentege- voel bij de deelnemers. Voeg daar hier en daar nog een 
boomgaard met schitterende bloesems bij en het plaatje was compleet. .  
Ook over de organisatie niets dan lof. Qua af- standen was er voor elk wat wils, 
ja zelfs een parcours voor rolwagens. Werkelijk niets was onverlet gelaten van 
een perfecte bewegwij- zering van de omlopen, op alles voorziene controleposten 
tot een drinkbakje voor de viervoeters toe!  
“Bedankt en dankjewel... simpele woorden die deuren openen en mensen met 
elkaar verbin- den tijdens de tochten bij wandelclub Manke fiel,” aldus 
bestuurslid Emiel Peeters, van de inrichtende vereniging. “We kijken nu al uit 
naar de volgende afspraak op 14 juli 2019 in Mollem of “De hopduvel 
Tochten.” (EB)  
 


