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Wij leven vastgoed.
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Citaat :  

Een uur zitten bij een aardig meisje vliegt voorbij als een minuut, maar een minuut op een brandende 
kachel lijkt wel een uur. Dat is relativiteit. (Albert Einstein)  



BIKE & CONCEPT STORE STROMER
- LOT - NOSSEGEM - DUFFEL -

10% KORTING VOOR ALLE LWT LEDEN
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Beste fietsliefhebbers, beste leden, 

 

De Tour de France is volop aan de gang, dat wil zeggen dat de zomer en bijhorende  
vakantiemaanden gestart zijn. We genieten met volle teugen van de koers, van prachtig weer voor onze zondagse ritten en van 
de lange zomerdagen. 

Ook de weekends en ploeguitstappen zijn dit jaar een groot succes met veel deelnemers. Het is leuk om te zien hoe de ploegen 
creatief uit de hoek blijven komen met telkens een nieuw parcours en  mooie bestemmingen.  

De club kan ook opnieuw op een prachtige reis naar Vitrac terugblikken. De organisatie onder leiding van Jenny Roobaert en 
Luc Mertens was tot in de puntjes uitgewerkt, de deelnemers hebben er met volle teugen van kunnen genieten.  

Ondertussen zitten we ook niet stil met onze bestuursploeg en hebben we op 9 oktober een brunch voorzien in feestzaal het 
Krekelhof te Gooik (meer info kan je in dit clubblad vinden). Daarnaast zijn we ook begonnen met de voorbereiding van ons 
Smulfestijn. Ik tel opnieuw op jullie medewerking en een talrijke opkomst. Nodig zeker en vast jullie familie en vrienden ook uit 
en blokkeer alvast 4, 5 en 6 november in jullie agenda. 

Tot slot wens ik jullie nog een leuk seizoenseinde en vergeet de afspraak zeker niet voor de groepsfoto op zondag 2 oktober. 

Groeten, 

Eddy 

 

 

 

 

      

REDACTIONEEL :  
een grote dank gaat uit naar alle leden die een bijdrage geleverd hebben voor de verslagen van Vitrac en de  
2-daagse fietstochten.  

Hierbij willen we jullie nog wat data meegeven voor enkele activiteiten. Noteer deze alvast in jullie agenda 
 

09/10/2022 : Ledenfeest (zie info verder in clubblad) 

4-5-6/11 - 2022 : Jaarlijks eetfestijn 

10/12/2022 : Inschrijvingen seizoen 2023 + bestelling kledij (van 14 tot 17u)  

20/01/2023 : Algemene Vergadering  

29/01/2023 : wandeling  

29-30/04 & 01/05/2023 :  3-daagse (bestemming en details volgen later).  

 

Jullie zullen tijdig geïnformeerd worden waar deze activiteiten zullen doorgaan.  

 



Café  DE  MERSELBORRE
Bij  kurt  &  Diana

Schaliestraat 2, 1602 Vlezenbeek

Open vanaf: 10.00 u
Dinsdag gesloten
Tel: 02/569.69.82

www.thesora.be

Ninoofsesteenweg 354   Lombeekstraat 22b
1700 Dilbeek     1760 Roosdaal
02/569.38.38     054/33.76.49
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Op 13 mei overleed Danny Moons op 64-jarige leeftijd. Naast rijdend LWT-lid was hij 
onze vaste leverancier op eetfestijn van room, melk.  
Op 27 juni hebben we afscheid genomen van Herman Van Den Berghe  
(vader van Benny uit tempo-ploeg)  
Afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is, dichtdoen en verpakken in de goede  
gedachten der herinnering. (Dietrich Bonhoeffer)  

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

!! NIEUW  !!:  

Op woensdagavond om 18u starten we aan ons lokaal De Merselborre voor max. 70 km voor eenzelfde rit. 
Fietsers die om 18u niet tijdig in Vlezenbeek geraken kunnen onderweg aansluiten indien we elke woensdag  
dezelfde rit doen. 
We kunnen in 2 of 3 groepen fietsen zodat de gemiddelde richtsnelheid voor iedereen haalbaar is en fietsen  
steeds 2 aan 2. Er is dus geen volgwagen !  
============================================================================================== 

EETFESTIJN :  
Zoals jullie intussen weten, gaat ons eetfestijn opnieuw fysiek door in Sint-Lutgardis zaal op 4-5 & 6 november 2022. 
We zijn intussen gestart met de voorbereiding en rekenen op jullie talrijke medewerking om dit smulfestijn tot  
een succes te maken. De opbrengst van dit eetfestijn gaat naar de werking van onze club. (volgwagens, aankoop  
materiaal,etc).  
====================================================================================== 
NIEUWE ID-KAARTEN (=ID-kaarten met QR-code) :   

De huidige scanners kunnen nog niet om met een QR-code. Het rijksregister en ploegnummer dienen manueel inge-
tikt te worden in de scanner.  
======================================================================================================= 

Op 24 juni ging in de nieuwe sporthal van Sint-Pieters-Leeuw een kampioenenviering door waarbij ook diegenen  
werden gelauwerd met 50 jaar lidmaatschap en 40 jaar bestuur. Voor de LWT waren dit achtereenvolgens : J.P. 
Vanhemelrijck, Eugene Blommaert, Roland Demol en Victor Borremans (Daniel Gregoire was afwezig), Jos Ghysels 
voor 40 jaar bestuur.   
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Mei 2019... zolang was het geleden dat we er nog eens met de ploeg een WE’tje op uit trokken.  De reden hiervoor 
is gekend en laten we intussen voor wat ze is.   
Soit, begin dit jaar leek de donkere coronahemel stilaan op te klaren, waardoor er tijdens onze ploegvergadering 
dan ook terug een tweedaagse uitstap werd geprikt op onze ploegkalender. Ditmaal met bestemming Watou, het 
West-Vlaamse (St.Bernardus) dorpje vlakbij de Franse grens.  
De knaldrang binnen de ploeg was blijkbaar zeer groot, zonder aandringen stelden zich in een mum van tijd een  
20-tal enthousiastelingen kandidaat.  
  
Onze inmiddels goed ingewerkte teamleader Wim V. deed de nodige research voor het gepaste logies, terwijl Tom 
D. & Jorick V.K. zich opofferden om de zware taak van parcoursbouwers voor hun rekening te nemen. Hoewel  
figuurlijk bedoeld mag “zwaar” hier gerust ook wel letterlijk genomen worden.  
Op dag 1 werd gekozen voor een gezonde mix E3-prijs/Dwars door Vlaanderen/Gent-Wevelgem-bultjes, met een 
Frans-Vlaamse finale over o.a. de Kats- en Zwarteberg. Alles goed voor een dikke 166 km met ca. 1.650 hm.  
  
Na een voortreffelijk en aangenaam verblijf in het grenshotel “Callecannes” werd er voor dag 2 resoluut geopteerd 
voor een terugrit met een volwaardige RVV-finale. Van Pater- tot (en met) Bosberg met alles wat ertussen,  
ernaast  (Scherpenberg Ronse..., ongekend is onbemind) en erachter lag. Andermaal goed voor 160 km met een 
doenbare 1.500 hm, te weten dat deze zich echter hoofdzakelijk situeerden in de laatste 60 km!  
  
Met uiteindelijk 19 deelnemers kunnen we terugblikken op een geslaagde heropstart van onze jaarlijkse  
ploegtraditie. We danken Wim voor de puike organisatie, de parcoursbouwers Tom & Jorick voor hun  
ongebreidelde creativiteit, uiteraard alle deelnemende ploegleden voor de sfeer en de ambiance en niet in het 
minst Jean-Pierre voor zijn toegewijde zorgen als volgwagenchauffeur!!  
  
Lang leve de KNALDRANG!!  
Jos V.  



 

shapeFISIX success.
 KINE REVALIDATIE TRAINING

 02 310 77 74
 Kasteelstraat 20E - Sint-Pieters-Leeuw

 www.fisix.be
  info@fisix.be
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Culinaire Slagerij 

Traiteur

De Nachtegael
Lenniksebaan 96 | 1701 Itterbeek

Tel. 02 569 27 45

Graag nodigen wij u uit voor het ontdekken en degusteren van onze wijnen, 
rums, whisky’s en gins en streekproducten. Wijnen uit alle landen en wijnstreken. 

Rechtstreekse invoer van wijnproducent. Leveringen voor al uw feesten en  
samenstellen van geschenken in functie van uw wensen en budget.

Lenniksebaan 1309 - 1602 Vlezenbeek - 02 461 35 00 - 0475 21 51 28
www.lvdj.be
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GEGEVENS :  

Naam :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Aan tafel met  : …………………………………………………………………………………………………………………………... 

     AANTAL   PRIJS         TOTAAL 

     …………..  x 57€/persoon =   …………………...  

 

Gelieve totaalbedrag over te schrijven op rekeningnummer LWT (=BE61 0680 4141 8017)met vermelding van naam en 
aantal personen voor 16 september.  

Op 9 oktober gaat ons langverwachte ledenfeest door in ‘t Krekelhof. De brunch start om 12u stipt. Jullie krijgen 
een hapje en een glaasje bij aankomst .  
Volledige brunchformule met aangepaste wijnen, waters en frisdranken op de tafels – bieren zijn te verkrijgen op 
aanvraag en inbegrepen tot en met de koffie. Nadien kunnen er nog consumpties verkregen worden volgens de 
prijslijst.  

Vanaf 15u zal er ook live-muziek zijn, zodat jullie de benen eens kunnen strekken. De brunch eindigt rond 18u.  

We bieden deze formule aan voor alle leden aan 57€/persoon en hopen op jullie massale aanwezigheid.  

Om alles vlot te laten verlopen, vragen we jullie in te schrijven vóór vrijdag 16 september.  

De inschrijvingen kunnen gebeuren via overschrijving op rekeningnummer van LWT : BE61 0680 4141 8017 of via 
website : www.lwt.be  

PS : jullie kunnen aangeven met wie jullie graag aan tafel zouden zitten (max.12 personen), en we zullen, in de  
mate van het mogelijke, rekening houden met jullie voorkeur.  



Audi Heremans Ternat
Assesteenweg 101 | 1740 Ternat | 02 582 13 12
Maak online een afspraak op www.heremans.be

Kom in alle rust en veiligheid uw nieuwe Audi ontdekken 
en krijg persoonlijk advies op maat. Onze adviseurs geven 
u met plezier wat meer uitleg over onze verschillende 
modellen. 

Vandaag is de perfecte dag voor een nieuwe Audi. Ontdek 
de beste condities bij Audi Heremans Ternat.

V.U./Adverteerder: Heremans Ternat, Assesteenweg 101, 1740 Ternat - BE 0882.349.315.

 Uw Audi 
Verdeler.
Ontdek uw nieuwe Audi bij 

Audi Heremans Ternat.
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Officiële voorstelling Ploeg 1 
Ladies first, Sylvia, onze enige vrouw in de ploeg 
John, meestal in laatste positie op onze klimmen en spectaculaire afdalingen om ons vast te leggen op zijn dashcam 
Roel de beste klimmer als het stijgingspercentage niet boven de 15% uitsteekt ;) 
Jeroen de benjamin van de groep, dertig jaar jonger dan de gemiddelde LWT Vitrac reiziger 
Rik, onze 2de ex-triatleet van de groep en journalist op rust vandaar dat ik dit artikel schrijf 
Eddy net terug van een stage in Cap d’Agde met slepende schijfremmen als extra trainingselement 
Ronald  die op de hellingen de meeste paardenkracht kan ontwikkelen 
Mark baankapitein op proef 
Ploeg 1 had voor de gastronomische optie zonder volgwagen gekozen  
 
Rit 1 - 139km met 1300hm - Montignac 
Na een vlakke aanloop langs de Dordogne en een paar klimmetjes belandden we na 90km in Montignac voor onze eerste  
culinaire stop langs de Vézère. 
Een greep uit ons menu; hamburgers, frieten, chicken nuggets, en veel cola.  Het Montignac dieet is hier duidelijk iets uit een 
ver verleden. Om dit alles goed te verteren reden we nog een plaatselijk criterium in Montignac om dan onze “zwaarste” klim 
aan te vatten van 3km aan 6%. 
We hielden er een goed tempo op na om als eerste ploeg aan te komen in het hotel om er het eerste vat bier op te drinken 
waardoor de andere ploegen moesten uitwijken naar het café aan de Dordogne. 
 
Rit 2 - 136km met 1500hm – Condat sur Vézère 
Vandaag werd onze ploeg versterkt met een transfer van Eddy uit ploeg 2.  
Na de opwarmingsrit van gisteren vatten we de rit meteen aan met een paar klimmetjes om het melkzuur en alcohol uit de 
spieren te rijden. Opnieuw richting Montignac om dan verder door te rijden in een regio zonder restaurants op onze route. 
Geen bevoorrading + 37°C + Lange zware klim = lastig.  
Via een omtoer langs een paar hellingen toch in een pizza restaurant zonder pizza’s aanbeland. We kregen, na aandringen, 
toch nog de laatste sneden brood met charcuterie en kaas. Ondertussen was de temperatuur richting 40°C opgelopen, tijd 
voor een aantal verfrissende afdalingen… en de laatste kilometers in de “friste” van de Dordogne. 
 
Rit 3 - 136km met 1700hm - Rocamadour 
Met de steeds stijgende temperaturen lieten we ook onze hoogtemeters verder oplopen. 
De hitte, hellingen en de broodrantsoenering van gisteren had zijn eerste slachtoffer geëist, Sylvia moest spijtig genoeg forfait 
geven. Middagpauze na een 90tal km in Rocamadour. Mijn restaurant selectie viel niet echt in de smaak ondanks dat deze  
bereikbaar was via een steile afdaling. We zijn dan maar op het Rocamadour haute cité gebleven in de schaduw van een  
lindeboom, de temperatuur was ondertussen opgelopen naar 35 a 37°C. Om de volgende klimmetjes nog aan te kunnen in 
deze hitte stond er onder andere parmentier de canard, forel, slaatjes en ijsjes op het menu. 
De après-drink in het hotel kan ik me niet meer herinneren ( )  
 
Rit 4 – 75km met 1200hm – Domme 
Wegens de aanhoudende hitte besloten we de ritten in te korten. Tot en met gisteren konden we putten uit een uitgebreide 
selectie van ritten gemaakt door Willy B. en Clem. Nu viel me de zware verantwoordelijkheid om zelf een rit te fabriceren. Na 
wat avondwerk en dankzij Komoot hadden we een ritje van 75km voorzien. Zonder volgwagen konden we zo makkelijk een 
aantal fietspaden inlassen en meer de kleine weggetjes met Pajottenland karakter opzoeken opgesmukt met Ardennenachtige 
klimmetjes en gravelachtige wegen.  
Deze keer geen restaurant als lunch stop maar een eenvoudige sandwichbar met weliswaar een baguette met dikke snedes 
foie gras, verse aardbeien en carameltaartjes als dessert. Dit alles moest wel eerst verdiend worden na een klim via de kortste 
helling naar het middeleeuwse stadje Domme. Kortst = Steilst = 8% gemiddeld met 17% pieken. 
Kortere rit = langere après hydratatie periode. Ook deze hydratatie kan ik me niet meer helder herinneren. 

(Door Mark Demuynck) 
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Rit 5 – 92km met 1050hm - Belles 

Laatste rit, ook ingekort met de aanhoudende hitte – tot 39 – 40°C voorspeld, alerte rouge of was het jouen in de Dordogne? 
We hadden hier geopteerd om de klimmetjes in de eerste helft in te plannen om dan af te sluiten met een 10km lange afdaling 
even onderbroken door een piekje. Dit piekje bleek evenwel een gemiddelde van 16 a 17% stijgingspercentage te hebben. Dit 
was opnieuw een kortste helling naar het pittoreske Belvès. Na een paar liter cola en de hartslag weer op de juiste beats per 
minuut, zetten we onze afdaling verder richting Dordogne vallei tot in het dorp La Roque-Gageac. In ons laatste restaurant met 
uitzicht op de Dordogne lieten we ons gaan in de klassieke Perigord keuken; Duo de foie gras, confit de canard aux cêpes, 
omelette aux cèpes, slaatjes met foie gras, kippenmaagjes en magret de canard, ijs, sorbet cola, bier en rosé. Met dit alles in 
onze maag stond er nog een onverwachte klim in de laatste kilometers op ons te wachten. De temperatuur was ondertussen 
naar 40°C opgelopen. Iedereen heeft deze laatste cardio test met bravoure afgerond. Dit werd dan ook gevierd met vele  
pintes* in het café langs de verkoelende Dordogne. 
Onze statistieken: 

0 lekke banden - 37 officiële klimmen - 6800 hm - 581 km - 100 liter zweet - Xxx Pintes* - 8 toffe ploegmakkers 
(*) Pintes = Halve Liter Bier 

 

 

 



Als u kleurrijk wil scoren ...

Drukkerij  Jan Verhoeven
Bergensesteenweg 776c | 1600 Sint-Pieters-Leeuw | tel.  02 361 13 60 | info@drukkerijverhoeven.be
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12 juni 2022….een datum waar ik én samen met mij tal van leden hadden naar uitgekeken. Eindelijk was het zover…. een 40-tal 
LWT-ers, konden vertrekken op fietsvakantie naar Vitrac in Dordogne (Frankrijk). Het was die dag ook wel Vaderdag (maar  
hiervoor werden instructies gegeven aan het thuisfront).Een paar dagen voordien hield ik nauwlettend het weerbericht in het 
oog (zodat ik wist wat ik in mijn valies moest stoppen). De hele week zou het warm weer zijn.. 
Naast de bus vertrokken ook 2 volgwagens én de vrachtwagen met de fietsen.  
Ikzelf vergezelde Willy Van Hemelrijck (die later volgwagen zou zijn van groep 2) in de camionette van garage de Laet. De  
andere volgwagen met Georges en Jef vertrok ook rond 8u. De camionette met de fietsen en met chauffeur Ronald en  
begeleider Rudi zou rond 7u vertrekken. Willy was in vakantie-modus en we hadden besloten de bus te volgen (tot de  
voorlaatste stop). Voor mij allemaal goed want dit was mijn 1ste LWT-reis. Willy zijn vrouw kon zo plaatnemen in de bus.  
Bij aankomst aan het hotel waren de 1ste volgwagen en de camionette reeds aangekomen en de fietsen waren ook allemaal al 
uitgeladen en “geparkeerd” in de garage. Prima werk.  
De LWT-ers waren opgedeeld in 3 fietsniveau’s en 1 groep wandelaars onder leiding van Dirk.  
De groep fietsers waar ik deel van uitmaakte, bestond voornamelijk uit “Cyclo’s” aangevuld met een paar andere LWT-ers.  
De ritten waren voorbereid door Clem. (toen ik de ritten kreeg doorgestuurd een paar dagen voor vertrek, hoopte ik dat de  
hoogtemeters een vergissing waren van de GPS-tools   
De formule was simpel : een groep fietsers met elke dag een andere bestemming als doel en om de innerlijke mens te  
verstevigen ‘s middags een lekkere pick-nick met een broodje dat je zelf kon samenstellen. (mozzarella-tomaat, zelfgemaakte 
tonijnsla, konfituur, meloen met parma-ham, hesp, kaas, etc). Elke dag werden de dranken (cola, water, etc) samen met verse 
baguetten en toespijs verdeeld over de 2 volgwagens en kon elke ploeg zelf zorgen voor het eten onder de middag op een 
mooi plekje.  
 
Dag 1 - 120km met 1150hm - Montignac : 
Met deze gegevens in gedachten, zou het een feit zijn dat als ik in Montignac zou aankomen ik al véél gewicht kwijt zou 
zijn...het was al lekker warm . Na een paar kilometer waren we Georges en de volgwagen kwijt...na wat bellen, vond Georges 
onze groep terug en konden we onze weg verder zetten. Rond de middag vonden we een leuk plekje om de tafels open te 
plooien en iedereen kon zijn innerlijke ik versterken. Na het middageten, hadden al enkelen last van de warmte en dus kreeg 
Georges in de volgwagen op de 1ste dag al wat gezelschap. De rit werd ingekort (de laatste berg werd geschrapt en we reden 
er omheen). 
 
Dag 2 - 114km met 1215hm – Condat sur Vézère :  
Opnieuw stond een lange rit en véél hoogtemeters ingepland, maar de chauffage kon niet worden uitgezet  .De temperatuur 
buiten bereikte al snel 35°C. Iets voor de middag, hebben we een hydratie-stop ingelast aan een camping. De eigenaar zag een 
groep van 20 uitgedroogde fietsers aankomen en was zo vriendelijk zijn bar voor ons te openen. Nadien begon het zware werk 
en sommige begonnen te “ijlen” en zeiden dat ze niet meer naar Compostella gingen of begonnen tot 100 te tellen om de berg 
te bedwingen   
‘s Avonds na het eten werd (op initiatief van Dirk en de buschauffeur) een bezoekje ingelast naar Sarlat. Het stadje was wat 
verlaten omdat de winkeltjes gesloten waren. Sommigen profiteerden van de gelegenheid om toch even rond te wandelen, 
anderen trokken naar een café om daar samen iets gezellig te drinken.  
 
Dag 3 - 105km met 1200hm - Rocamadour :  
Rocamadour: middeleeuws stadje, bedevaartsplaats van de heilige Saint-Amadour, ook bekend voor de Zwarte Madonna 
(uitgehouwen in een rots...dan weet je het wel hé….Ook deze dag beloofde een zware te worden. We vertrokken rond 8u. De 
hele dag ging het op en af, soms meer op dan af...en de weergoden hadden geen compassie met de fietsers. Ook vandaag  
stapten regelmatig enkele fietsers in de volgwagen...en ook het “sterke” geslacht werd slachtoffer van de hitte...boven op de 
berg konden we wat verkoeling zoeken aan een lokale waterpomp….nadien kozen we de “snelste” weg naar het hotel… 
 
Dag 4 - 60km met  810hm - Domme :  
Laat je niet vangen, ondanks de weinige kilometers lag ook dit stadje boven op de berg. Niks is hier plat. Een aantal fietsers 
haakten af. (sommigen ziek, anderen gingen mee met de wandelaars). We hadden een mooi plekje gevonden  aan de  
ingangspoorten van Domme om onze pick-nick tafels open te zetten. Het stadje ligt op 150m hoogte en dus had je een zeer 
mooi uitzicht over de Dordogne. Terwijl een aantal moedigen het stadje gingen bezoeken, bleven anderen waken op de fietsen 
en maakten van de gelegenheid gebruik om een ijsje te eten.  
Na dit bezoek, begon langzaam de afdaling naar het hotel.  
 

(Door Cathy De Ryck) 



Erkend vastgoedmakelaar
BIV 509 419

Galgstraat 87
1600 Sint-Pieters-Leeuw

0474 65 93 94
info@immopicke.be
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02 377 10 07

Hugo 0473 93 99 49
Pieter 0479 20 70 16

Juridisch advies
Residentiële verkoop - verhuur
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successieplanning

IMMO PICKÉ BV BVBA
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SUCCESSIEKANTOOR  
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info@demarktvlezenbeek.be

 demarktvlezenbeek

Vlezenbeeklaan 171, 1602 Vlezenbeek
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Bruno Niels
Gardening Een familiaal bedrijf sinds 1973

0497 19 14 66

info@brunonielsgarden.be

www.brunonielsgarden.be

facebook

Totaalconcept voor uw 
tuin, terras & oprit
Speciale projecten • Kunstgras 

Ontwerp • Aanleg • Onderhoud
Advies & gratis offerte op maat

Genoeg van gras maaien en
onkruid wieden? 

Liever zalig genieten van het
zonnetje en een glaasje in de
hand op je vernieuwd terras?

Contacteer ons en wij zorgen
ervoor dat je deze zomer
voor de volle 100% van je
tuin kan genieten…
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Dag 5 - 85km met 860hm - Cadouin  
Alweer een hete dag, dus vertrok de bende om 8u15. Luc, Piet, Michel en Lut hielden het voor bekeken en deden een dagje 
iets anders. Clem had ons een mooi pick-nick plekje beloofd aan “het strand van de Dordogne”. Een paar fietsers vonden de  
uitdaging van het water te groot en gingen toch pootje baden.  
Na de middagstop, was het bloedheet en deden we nog een pitstop op een terrasje in La Roque voor we binnenreden naar
het hotel. Een paar moedigen gingen nog voor een laatste verkwikkende duik naar het zwembad.  
Dit was het einde van de reis. Iedereen begon zijn fiets klaar te maken voor transport en ook valiezen werden ingepakt voor 
vertrek met de bus op zaterdagmorgen.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS : voor mij persoonlijk was dit fysiek meer dan een grote uitdaging. Na mijn ski-ongeluk in januari en bijbehorende  
knie-operatie, had een kiné me gezegd dat ik in juni zeker terug op de fiets zou zitten. Ik ben blij dat ik de reis niet geannuleerd 
heb en volhard heb in de boosheid. Met ups & downs heb ik de ritten meegereden. Maar het “fysieke leed”, verbleekt bij de  
fantastische tijd die ik gehad heb tijdens deze reis. Alles was perfect georganiseerd, de kamers waren netjes en mooi, en mijn 
kamergenoot viel ook mee  , het eten was zéér lekker, het hotelpersoneel zeer vriendelijk en behulpzaam, de ritten waren 
zéér goed voorbereid en uitgetekend, de (bus)- en alle chauffeurs van de volgwagens waren goedgezind en hebben meer dan 
hun job gedaan...kortom een grote dankuwel van mijnentwege aan de organisatie en iedereen die hierbij (van kort of ver) 
betrokken was...voor mij is dit zeker voor herhaling vatbaar en ik kijk al uit naar de volgende reis... De afwezigen hadden  
ongelijk . 



VANDERPOOTEN - ANCKAERT
Groothandel groenten

0477 527 795 - Vlezenbeek

Doe mee en help je vereniging
Vooruit !

Ben jij lid van een vereniging?
Of wil je de vereniging van iemand anders steunen? 
Kies nu de vereniging die jouw leuk steuntje krijgt. 
Bij elke aankoop die je bij MAKRO doet, 
krijgt die vereniging 3% van die aankoop. 
Dit bedrag komt als tegoed op hun MAKRO-kaart.

KOPPEL JE MAKROKAART VIA LEUKSTEUNTJE.BE EN STEUN OP DIE MANIER DE LEEUWSE WIELERTOERISTEN
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Dag 1 : op ontdekking 
Na een voorspoedige en comfortabele busreis, een lekker avondmaal en een goede nachtrust, staan we te popelen voor onze 
eerste fietsrit. Oeps, wel eerst onze pedalen in de juiste richting indraaien. 
Het is al warm en al vanaf de eerste pedaaltrap mogen we stijgen, kunnen we even kort recupereren in een korte afdaling om 
dan terug naar boven te fietsen . Na 15km als beloning een langere afdaling en na 26,5km vind Willy dat we een afkoelstop 
verdiend hebben. In Saint-Geniès, een typisch dorpje in gele steen drinken we iets fris en strekken we even de benen. 
Een mooie en lange afdaling tot in Condat-sur-Vezère en dan 8km langs de rivier tot in Terrasson-Lavilledieu. Daar aan de  
oever van de Vezère, met een prachtig uitzicht op het stadje aan de andere oever, organiseren we een gezellige picknick aan 
de Base Nautique. (met dank aan de gewaardeerde inbreng van onze dames).  
Na een uurtje terug de fiets op. Wat Willy ons niet wou of durfde vertellen, was dat we met een volle maag steil uit het dal 
zouden moeten fietsen. Na 10km zijn we boven aan de ‘Tour de Chavagnac’. Vanaf dit hoogste punt van onze rit is het  
constant op en af richting ons hotel. Na nog een stop onderweg komen we moe en uitgedroogd van onze 100km-rit aan in ons 
hotel in Vitrac Port.  
Willy, onze trouwe volgwagenchauffeur, heeft nog niet veel werk gehad. Alleen wat kramp in zijn hand door elke keer als een 
wagen ons voorbijsteekt even te claxoneren. 
Een frisse pint, een frisse douche en en een heerlijk maal in aangenaam gezelschap verzacht de inspanningen van de dag. 
Dag 2: Hitte velt ons. 
Het is nog een stukje warmer dan gisteren. Eerst 100 meter hoogte overwinnen gedurende 2km en dan dalen we terug naar 
de Dordogne, waar we onder schaduwrijke bomen een 30-tal kilometer langs de rivier fietsen. In Souillac, na een korte drank-
pauze, begint het zwaardere werk van de dag met een klim naar Martel. Maar het loont de moeite. Martel, de stad met 7  
torens, is mooi om te bezoeken en we staan allemaal bewonderend te kijken naar de overdekte markthal, het belfort en de 
kleine steegjes. Jammer dat we verder moeten. We spreken af om een eindje buiten Martel te picnicken, maar we vinden niets 
dat ons aanstaat. Net als we ons in het open veld willen installeren, vertelt een ‘local’ ons dat we 3 km verder een aangename 
overdekte stopplaats zullen vinden met zitbanken en stromend water. Effectief, een aangename rustplaats aan ‘Le moulin  
d’Antoine’. Een lekker broodje met mozzarella en tomaat ( weer culinair op topniveau gebracht door onze zeer gewaardeerde 
dames) kunnen we ondanks de verzengende hitte nog net binnen werken. Twee gemeentewerkers komen ons dan nog even 
showen hoe je een vermolmde boom met je camionette uit de grond trekt en verzaagt. 
Enkelen hebben al veel last van de warmte en gelukkig zijn we oud en wijs genoeg om onze limieten te kennen. Willy krijgt dus 
in de loop van de namiddag gezelschap in zijn volgwagen, wat voor hem een aangename afwisseling is. 
Na een laatste stop in Salignac-Eyvigues (km 86.50) beginnen we vol goede moed aan de laatste 30km. Na 3 km, in Bois du Lac 
gaat het naar beneden tot aan de Dordogne en kan de groep rustig binnen glooien. Met dank aan Willy en Wilfried die attent 
rekening houden met ieders mogelijkheden. 
Dag 3: Nog even warm 
Met de geruststellende gedachte dat we onze engelbewaarder Willy mee hebben die ons kan opvangen mocht het echt niet 
meer gaan, vertrekken we al om 8 uur naar Rocamadour. De eerste 30 km deinen we op en neer langs de Dordogne tot in 
Souillac. ‘Tiens, we passeren ons stamcafé’, leggen we uit aan Sylvia. Dan rijden we de vallei uit, onder de’17 bruggen’ door en 
onder de autosnelweg A20, gestaag naar boven. Bijna aan de top even een drankstop inlassen en wachten op de trage  
klimmers (oef, dank u wel hoor je mij zuchten). We vervolgen onze weg naar Rocamadour. Op het plateau een paar kilometer 
plat en dan terug naar beneden suizen naar de Dordogne. De keerzijde van de medaille is dat je aan het water terug naar  
boven moet.  Langs de ‘Grottes de Lacave’ klimmen we gestaag tot in Rocamadour.  
Op de parking vinden we weer een rustige schaduwrijke picknick-plaats. De meeste dames hebben blijkbaar nog voldoende 
energie om na het eten de lift te nemen tot in Rocamadour-centrum om door de winkelstraat te slenteren. De anderen blijven 
liever bij de fietsen en enkelen doen een middagdutje om terug op krachten te komen. 
Na een uurtje vertrekken we weer onder een zinderende zon. Willy heeft al gezelschap in zijn volgwagen en er zullen er nog bij 
komen. De warmte speelt ons allen parten. Eerst dalen we gracieus tot aan het riviertje L’Alzou die in de L’Ouysse uitmondt en 
dan moeten we minder gracieus de vallei terug uit naar Calès. 5km stijgen en 5 km dalen, 5 km stijgen en 5km dalen,…  
In Payrac op de D820 vinden we een paar tafels en stoelen aan een Total station die versnaperingen en drank verkoopt. De 
lieve ‘waakhond’ komt bij iedereen die met een papiertje ritselt braaf hopen op een kruimeltje.  Deze stop is nodig om terug 
wat op krachten te komen. Voor sommigen, waaronder ondergetekende,  worden de hitte en de hoogtemeters te zwaar . De 
laatste 25km zit Willy met 3 passagiers in zijn volgwagen. 
En de anderen fietsen moedig door. Voor de ene heuvel op, heuvel af. Voor de andere bergop, bergaf. Aan km 100, in Le  
Réguzel, fietsen we voorbij een groot meer en beginnen we aan de laatste heuvelklim om uiteindelijk af te dalen naar ons  
hotel. 

(Door Walter Blancke) 
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Dag 4 : ingekorte rit 
Op algemene aanvraag wordt de rit van vandaag ingekort (+-80km). We fietsen naar Saint-Vincent-de-Cosse. We moeten even 
wachten op Willy, die zijn ritten terug moet opladen in zijn gps. De eerste 20 km rijden we langs de Dordogne stroomafwaarts, 
wat enkele fantasierijke geesten het idee doet opperen om de fietsen op een kano te zetten en zo een ‘racefietspedalo’ te 
creëren die sneller en met minder energieverbruik kilometers maalt. 
Maar we willen naar de vallei van La Vézère fietsen. Dus eerst de heuvel/berg naar boven gedurende 5km en terug afdalen 
naar La Vézère. In die vallei is er toch wat meer niveauverschil dan in de vallei van La Dordogne. Mooie landschappen langs het 
water en na 40 km komen we aan in Peyzac-le-Moustier waar we ons vergapen op de Roque Saint-Christophe, 55.000 jaren 
oude grotwoningen in een kalkstenen klif. Jammer dat we geen tijd hebben om deze site te bezoeken. 600m verder, In Le 
Moustier, een onooglijk klein dorpje aan de overkant van La Vézère, vinden we een artisanale boulangerie, waar iedereen een 
lekkernij en drankje koopt. Een toprecette voor de vriendelijke eigenares.  Aan het eenvoudige kerkje eten we een stukje in 
het gezelschap van een charmante oudere dame, die geniet van de rust in haar dorpje. 
De terugweg loopt over hetzelfde traject. Ik heb mijn fiets aan de haak gehangen en hou Willy gezelschap gedurende de  
laatste 40km. Nu heb ik de tijd om te genieten van het landschap terwijl mijn collega’s bergop fietsen en zie ik iets anders dan 
de 5 meter macadam voor mijn wiel. 
Prachtig, op elke top staat een kasteel of een statig herenhuis. Historisch moet dit een rijke regio geweest zijn.  
We moeten omgekeerd terug uit de vallei van La Vézère om dan de vallei van La Dordogne terug af te dalen. Iets voorbij  
Bézenac besluit Willy af te slaan naar La Dordogne en we vallen op een lommerrijke start-en aankomstplaats voor kano’s. We 
zetten ons aan een tafeltje naast het water en onze dames kunnen zich weer uitleven met het gereedmaken van de broodjes. 
De eigenaar komt na een tijdje samen met zijn hond goeiendag zeggen en laat ons rustig verder picknicken. 
Na een half uurtje vertrekken we terug en worden de laatste kilometers langs het water gefietst (nu wel stroomopwaarts).  
Op 6km van het hotel houden we net buiten La Roque-Gageac halt op een camping voor een laatste drankje op onze route 
met een mooi zicht op het heel toeristische Chateau de la Malartrie en Fort de la Roque-Gageac. 
  
Dag 5: korte rit 
De laatste rit heb ik niet meegefietst en dus kan ik jammer genoeg geen verslag maken. 
Ik heb wel een interessante dag met de wandelaars doorgebracht met o.a.een bezoek aan Rocamadour. Daarvan zullen zij wel 
een verslag brengen. Maar ik durf wel zeggen dat een dag bij de wandelaars even vermoeiend is als fietsen. 

 
 



verkoop van jonge tweedehandswagens
met weinig kilometers & garantie

gespecialiseerd in verduisteren van ruiten

EDINGENSESTEENWEG 82 -1500 HALLE 0487 46 44 36 - GARAGE.STEDI.CARS@TELENET.BE 
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(Door Dirk Dierickx) 

Wandelreisverslag betreffende de vijfdaagse uitstap  van LWT in  Vitrac (Frankrijk) van 12-06 tem 18-06-2022 
(met gemiddeld tussen de 9 en 14 deelnemers/sters) 

 

Inleiding betreffende de Dordogne 

Bezoek aan het departement Dordogne (voornamelijk de streek van de Périgord Noir, gezien de donkere kleur van de  
onderbouw van het bos, met o.a. zijn noten, truffels, steeneiken en -truffeleiken, kastanjebomen …een streek die samen met 
de Périgord Blanc, Périgord Pourpre en Périgord Vert het departement Dordogne vormen); tevens bezoek ook aan de streek 
van de Haut-Quercy ( Gouffre de Padirac en Rocamadour) en bezoek aan de de streek van de Lot-et- Garonne ( Grotte du  
Pech-Merle en Saint-Cirq-Lapopie, samen gerealiseerd met het autobusvervoer door Henry van Bell Tours uit SPL. 

Paradijselijk Dordogne, land van: 1001 kastelen, 2000 watermolens, bastides, patois/occitaans Langue d’Oc: ziel van de  
Périgord, diverse  grotten (gouffres en abri’s; gouffre is een verticale grot met een opening aan de oppervlakte die naar  
beneden steeds breder wordt en een abri is een schuilplaats onder een overhangende rots of in nissen in de rotswand), de 
prehistorische mens jager-verzamelaar ( zie o.a.de vallei van de Vézère: de vallei van de mensheid) , dolmens, menhirs,  
prehistorische kunst, vijftien prehistorische vindplaatsen staan op de Wereldmonumentlijst van de Unesco, wondermooie  
landschappen en boerderijen, subtiele cultuurelementen, mannen van steen: tailleurs de pierre, ornemanistes, artisans,  
symboliek en spoken, unieke architectuur, starchitectes (bv. Jean Nouvel: zie Sarlat), schrijvers en kunstenaars, Franse  
surrealisten,  filmsets ( Chocolat, Jacquou le Croquant bv.),  film- en theaterfestival o.a.van Sarlat, Maurice Chevalier, Joséphine 
Baker, spiritueel toevluchtsoord, druïden en kluisteraars, circus, pelgrims, kruistekens en oude stenen, boeddhisten in het bos, 
culinair luilekkerland, markten, floraliën, Nostradamus, wijnen, naturisten, feesten onder de sterren, bories (schuilhutten in 
steen met lauzedak voor boeren en herders),  roofvogels (bv. de oehoe), vissen zoals de steur en de elft, ballonvaarten,  
shoppen, de nu nog steeds gemaakte rode schoentjes van Brigitte Bardot, weelderige tuinen, flora (bv. 70 orchideesoorten, 
mimosa, magnolia) en fauna, bourgeois huizen, een grotendeels bewogen geschiedenis {Galiërs en Romeinen; de baronieën 
van de Périgord: het Koninkrijk Aquitanië; de honderdjarige oorlog: zie de rol van Eleonora van Aquitanië: aanvankelijk  
getrouwd met de Franse koning en later met de Engelse koning: trigger voor de Frans-Engelse rivaliteit ; godsdienstoorlogen 
tussen hugenoten (protestanten) en katholieken; boerenopstanden; vanaf de 18de eeuw ontstaan er nieuwe fenomenen: het 
departement, de trein ter vervanging van de binnenscheepvaart,  de ontdekking van de prehistorie, de autosnelweg en het 
toerisme}… 

Eén van zijn rivieren, de Dordogne is ruim 470 km lang, ontstaan uit twee bronnen, de riviertjes de Dore en de Dogne, beiden 
ontspringend in het Centraal Massief in de Auvergne  op 1885 m hoogte (op de noordhelling van de Puy de Sancy in het  
vulkanisch gebied van de Mont Dore).  

Deze rivier is niet meer commercieel bevaarbaar sinds 1926 ( vroeger economische ader van rivierhandel voornamelijk in de 
19de eeuw) en is momenteel enkel nog toeristisch bevaarbaar (kajakken, kanoën, gabares...) en mondt via het estuarium van de 
Gironde nabij Bordeaux  in de Atlantische oceaan. 

De Dordogne was tijdens de Honderdjarige Oorlog de grens tussen de Engelse en de Franse invloedssfeer. 

Belangrijke doorvoerplaats gelegen op het kruispunt van belangrijke handelsroutes tussen Noord-Frankrijk en het Iberisch 
Schiereiland, en het Middellands Zeegebied en Noord-Afrika. 

De Dordogne is voor de Fransman een rivier en tegelijkertijd een departement  dat deel uitmaakt van één van de dertien  
regio’s van het Franse moederland, in casu de regio Nouvelle Aquitaine, die volgende zes streken omvat: Gironde, Landes,  
Pays Basque, Béarn, Périgord en Quercy en tenslotte Lot-et-Garonne. 

Bien vivre, y vivre zeggen de Périgourdins (inwoners van de Périgord) nog steeds: een algemeen gevoel van welbevinden in 
een weelderige streek met een beroemde Franse keuken ( bv. Pommes de terre Sarlardaises, Magret de Canard, Confits, Oeufs 
brouillés á la truffe, Foie Gras…) kortom luilekkerland. 

In 1790 wordt het nieuwe departement ‘Dordogne’ vastgelegd, vrijwel identiek aan het oude Périgord. 

Alternatieve wandelervaringen met LWT in een paradijselijke omgeving, meermaals onder een loden zon tijdens wat de  
Fransen bij aanhoudend  kwik tot 40 en meer graden Celsius les canicules ( hondsdagen) noemen, en tevens geïnspireerd door 
de alchemie van de verbeelding en de kennis van de vele beschikbare toeristische boeken, documenten en autentieke  
reisverhalen betreffende deze prachtige streek. 
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Dag één: maandag 13 juni 2022 
Vitrac Plage - Vitrac Port - Café des Arts (Ecole Buissonnière) - Kerkje Vitrac - Gemeentehuis Vitrac - Begraafplaats Vitrac - 

Plage de Caudon ( picknick en pootje baden) - Cingle de Montfort ( cingle genoemd naar het mannetje van veldslang) - 
Château de Montfort: pareltje van architectuur: wandeling van in totaal 7km 

Domme: De Acropolis van de Périgord, Koninklijke bastide gebouwd op een 150 m hoge rots met prachtig uitzicht over het 
dal van de Dordogne vanaf de Belvedère de la Barre ( lunch) iets verder gelegen dan de de Place de la Halle met het 
15de-16de eeuwse huis van de gouverneur en de kerk met toren; Promenade des Falaises (Jardin Public du Jubilé;  
Moulin du Roy ;Domme Vieille: hooggelegen promenade met prachtig zicht over de bochten van de rivier de  
Dordogne, bij Montfort in de omgeving van Vitrac ); Place de La Rode (Roue: radbraken); het gebouw van de Battteur 
de Monnaie; Promenade des Remparts met Porte del Bos en Porte de la Combe en Porte des Tours ( graffiti van  
gevangen tempeliers; zie o.m. de karikatuur van paus Clemens V). 

Wandeling in de Jardins de Marquessac: frivool Italiaans met dinosaurus ( carnosauriër):  hangende buxustuinen over 
een opervlakte van 22 ha: zes kilometer paden met slingerende rozemarijnborders omzoomd met cipressekruid en 
150-duizend buxusstruiken - terras van het bastion – Panorama van de Belvedère met zeer mooi uitzicht over de  
omliggende dorpen waaronder Roque-Gageac (vroeger buitenverblijf van de bisschoppen van Sarlat -  Manoir de  
Tarde - exotische tuin)  en terug naar de ingang met elektrisch wagentje; dit domein is eigendom van de Michelin  
familie (vandaar het Michelin-mannetje Bibendum aan de ingang; (Bibendum letterlijk vertaald: laten we drinken). 

Avondlijk kuieren met wandelaars en fietsers in Sarlat-la-Canéda ( hoofdstad van de Périgord Noir) en een gezamenlijk 
drankje in open lucht in een bar voor het stadhuis van Sarlat 

 
Dag twee: dinsdag 14 juni 2022 

Boottocht op de Dordogne met Gabares Norbert vanaf de kade aan de Roque-Gageac: deskundige uitleg door  
plaatselijke gids over de natuur; de honderdjarige oorlog; de godsdienstoorlogen; de plaatselijke kastelen en  
attracties; een zwarte wouwennest langs de oevers van de rivier; de vroegere bloeiende rivierhandel voor wijn,  
papier, hout en metaal waarbij langs de oevers tolgeld werd geïnd door de adel, de kerk en  
handelsvertegenwoordigers; de plaatselijke cultuur en uiteraard betreffende de geschiedenis en particulariteiten van 
Roque-Gageac zelf 

Roque-Gageac bekeken vanuit vogel- en kikvorsperspectief ( vanop de Belvedère van Marquessac en vanuit de gabare 
Norbert) 

Ooit buitenverblijf bisschoppen Sarlat 
Manoir de Tarde 
Jean Tarde (1561-1636), universiteit van Cahors en de Sorbonne, kanunnik van de kathedraal van Sarlat, leerling van  

Galileo ( ontvangt een telescoop), astronoom, natuurkundige, geschiedkundige, aardrijkskundige, wiskundige, bouwt 
observatorium ( voor de observatie van zonnevlekken) 

Exotische tuin 
1957: ramp; rots breekt af; drie doden 
Bezoek aan Maison de la Noix in Cénac en St-Julien: initiatief van de plaatselijke landbouwcoöperatieven waar men   

diverse notensoorten in allerlei vormen kan bekomen: likeur, kaas, olie, taart, mosterd, koek, paté, bier; zeer gedegen 
en vriendelijke uitleg door winkeldame en tevens fijne notendegustaties 

Les Milandes: frontaanzicht 
Frans monument: geklasseerd als Maison des Illustres sinds 2012 
In 19de eeuw gerestaureerd in neogotische stijl 
Vroeger kasteel van Joséphine Baker (1906-1975) met pretpark voor kinderen en 150 werknemers in de glorietijd: de 

Amerikaanse superster werd er in 1969 uitgezet wegens geldgebrek 
Sinds 2001 in handen van de familie De Saint-Exupéry (verre familie van de schrijver van Le Petit Prince) 
Lunch in Saint-Cyprien: rustig stadje met Augustijnerabdij uit de 12de eeuw en met in de hoofdstraat een félibrée (zoals 

we ook in Sarlat zagen: zomerviering van de Occitaanse cultuur: ’s winters worden duizenden bloemen gevouwen die 
elk jaar ’s zomers in de straten bij toerbeurt in de Périgord in de straten worden opgehangen) 

Bezoek aan truffelkwekerij van Péchalifour: wandeling met Adrian en stagiaire op 1km lange steile bergwand  bezaaid 
met keien en met een tussenstop aan een abri: een overhangende grot om in te schuilen; zeer gedegen uitleg door 
Adrian over het kweken, winnen en verwerken van de zwarte parels, het zwarte goud, nl. de truffels (zowel in de win-
ter als in de zomer); leuke truffeljacht met hond; fijne truffeldegustatie en vervolgens langs dezelfde weg terug naar 
de hoofdweg de bus vervoegend 
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Dag drie: woensdag 15 juni 2022 
Bezoek aan Middeleeuws Sarlat-la-Canéda in de ochtend 
Ville d’Art et d’Histoire 
Handelsstad op weg naar Santiago de Compostella 
Oud paleis van de bisschop nu toeristenbureau (fraaie gotische en renaissanceramen) 
La Traverse (Rue de la République: scheidingslijn tussen volkse wijk in het westen en de chiquere wijk in het oosten: 

scheidt de pittoreske middeleeuwse wijk van de andere oude straten van de stad) 
St-Sacerdos kathedraal (opvallend orgel uit 1770) 
Maison de la Boétie ( rechter, schrijver, filosoof Etienne de La Boétie (1530-1563), vriend van filosoof Michel de  

Montaigne) 
Héél mooie passage H.- de Sécogne met leuke restaurantjes badend in een authentieke Middeleeuwse sfeer 
Hôtel de Maleville 
Place de la Liberté met stadhuis 
Ancienne Eglise Ste-Marie: gerestaureerd door Jean Nouvel (tevens restauratie van het Vesunna in Périgeux; ontvangt in 

2008 de Pritzkerprijs: de Nobelprijs voor architecten); zeer zware hoge versierde buitendeuren en ultramoderne  
panoramische lift met open dak: binnenin o.a. markten 

Place du Marché-aux-Oies 
Rue des Consuls met prachtige 15de en 17de eeuwse huizen 
Fontaine Sainte-Marie 
Manoir de Gisson Hôtel de Vassal 
Magasin des Truffes 
Kuierend door de plaatselijke markt met diverse producten; gekend zijn ook de truffel- en folie-gras markten in Sarlat 
Lekkere verfrissing in plaatselijke bar 

 
Les Jardins du Manoir d’Eyrignac 
Picknick in landelijk kader buiten het domein 
Eén van de mooiste tuinen van Frankrijk: “Eyrignac est l’un des plus beaux jardins de France, avec l’une des plus belles 

représentations de l’Art Topiaire: une collection unique de plus de 300 sculpturen végétales et 50.000 plants d’ifs,  
de charmes, de buis et de lierre” 

4 ha, zeven tuinen en zeven bronnen; prachtig landhuis 
1653: Antoine de Costes de la Calprenède bouwt een landhuis op de overblijfselen van de luxueuse buiten van zijn familie 
Engelse parktuin met knipoog naar strakke vormen 
Prachtig voorbeeld van vormsnoeikunst 
Wondermooie allée des charmes (haagbeuk) 
Jardin Français  
Jardin des Sources 
Le Manoir d’Artaban 
Chambre des amoureux  
Les 4 carrés: le reflet du ciel; le jardin des Vagabondes, Carré de l’Ivresse; Jardin des Filles du vent 
Jardin Blanc (witte klimrozen) 
Mooie bloementuin 
Eyrignac is occitaans voor “daar waar het water stroomt”: là ou l’eau coule  
Momenteel eigendom van de familiePatrik en Capucine Sermadiras de Pouzols de Lile 
Op zomeravonden mogelijkheid tot pique-nique Blanc in de Jardin Blanc met dresscode ‘Happy Blanc’ 
“ Les Terres d’Eyrignac et ses Jardins où vécut au 17éme siècle l’écrivain Gauthier de Costes de la Calprenède à qui nous 

devons la célèbre expression “Fier comme Artaban”. (Artaban: één van de vier wijzen uit het Oosten ten tijde van 
keizer Augustus en koning Herodes) 

We zagen links vanop de bus op de weg naar les Jardins d’Eau de restauratie van het sprookjesachtige kasteel van Fénelon 
(feodale vesting te Saint-Mondane; 14de eeuw). 



 

16 

Les Jardins d’Eau 
3 ha groot golvend terrein aan de Dordogne met grote waterlelievijver met Japans bruggetje, geïnspireerd door een  

schilderij van Monet en verwijzend naar Van Gogh 
Warertuin sinds 1999 aangelegd door de familie Bernard 
prachtige grootste Indische lotussen met bloemen van twee meter hoog en bladeren met een doorsnee van 70 cm 
3000 vierkante meter groot waterdoolhof 
terrassen met vijvers 
bassin met koikarpers 

  
Baignade in groep  (wandelaars en fietsers baden in de Dordogne aan de Plage van Vitrac) 

. 
Dag vier: donderdag 16 juni 2022 

Grotte du Pech-Merle 
Pech= heuvel 
Grot in 1949 ontdekt door André David en Henri Dutertre 
Tempelgrot 
Prehistorische grotschilderkunst waaronder handdruk in negatief 
Voor het eerst gebruikt door mensen 30.000 jaar geleden 
Decoraties tussen 25.000 en 14.000 jaar geleden 
Galerie van Combel (holenbeenderen) 
Salle des Peintures 
Chapelle des Mammouths 
Salle des Disques 
Voetafdrukken door prehistorische adolescenten 
Galerie de L’Ours; berenkop  
Omtrekken van paarden 
Grotparels 
Salle préhistorique met hiérogliefenplafond 
Deskundige uitleg door plaatselijke gids 
 
Saint-Cirq-Lapopie 
Gelegen op een steile rots aan de linkeroever van de Lot 
H. Cyrus: martelaar ten tijde van keizer Diocletianus  
Sinds Middeleeuwen tot de 19de eeuw was hier een belangrijke houtdraaiersgilde gevestigd: je hoorde er het geknerp van 

de draaibanken van de houtdraaiers of roubinetaïres 
Vier feodale families verdeelden dit arendsnest onder elkaar in de Middeleeuwen waaronder de familie Lapopie. De lokale 

landsheren uit de familie Lapopie gaven hun naam aan het kasteel boven op de rots, later werd het ook de naam van 
het stadje dat aan de voet ervan werd gebouwd 

Sinds de 20ste eeuw residentie van kunstenaars: kunstschilder Pierre Daura, schrijver/dichter André Breton, schilder/
fotograaf Man Ray, kunstenaar/dichter Max Ernst, acteur/regisseur Orson Welles… 
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Gouffre de Padirac 
In 1892 ontdekt door Alfred Martel 
Na de ondergrondse gangen van Yucatan in Mexico de langste ter wereld (40 km) 
Is een gat van 75 m in de grond met een diameter van 35 m aan de oppervlakte 
Ondergrondse rivier-boottocht met crocodileboot op rivier met gids die uitleg geeft over de bezienswaardigheden in de 

grot (boottocht van 500 m; 103 m onder de grond; constante temperatuur van 13 graden Celsius) 
Nog eens 400 m te voet 
Galerie de la Source; Rivière Plane; Pas du Crocodile; Salle des Grands Gours;  Lac Supérieur ( 20 m boven de rivier);  

Salle du Grand Dôme (koepelzaal) 
Bezoek met plaatselijke gids 

 
Dag vijf: vrijdag 17 juni 2022 

Fotostop voor een panoramische shoot van het Château de Montfort 
Carsac-Aillac:  
Eglise: prachtige kerk van gele natuursteen in  landelijke omgeving met romaanse invloeden; lauzedak, mooie glas- en 

loodramen en kruisweg  
Restaurant Ô Moulin: prachtig door jong koppel oude gerestaureerde watermolen. De schoepen van deze watermolens 

dreven ooit oude molenstenen aan die graan maalden of energie opwekten voor smederijen, papier- en wolfabrieken 
Rocamadour 
Gebouwd op een rots midden in de Causse de Gramat, een uitgestrekt kalksteenplateau dat gelegen is in het Parc naturel 

des Causses de Quercy (Causses zijn een groep van kalksteenplateus gelegen in het Centraal Massief en ze zijn sinds 
2011 net als de Cevennen opgenomen door UNESCO op de Werelderfgoedlijst als mediterraan agropastoraal  
cultuurlandschap) 

L’Alzou, korte rivier gelegen in het departement Lot die door Rocamadour stroomt en zich aansluit  bij de Ouysse, zelf een 
linkerzijrivier van de Dordogne 

Aankomstplaats voorlaatste rit (tijdrit) van de ronde van Frankrijk 2022 
Heiligdom van de 12de-eeuwse Zwarte Madonna met Kind, Maagd der Wonderen 
Graf van de H. Amadour, volgens bepaalde overlevering: Zacheüs de tollenaar ten tijde van Christus; volgens anderen een 
gemummificeerd lijk van een vroegchristelijke kluizenaar… 
Basiliek Saint-Sauveur met bewaard been van de H. Amadour 
Zeven heiligdommen  
Centrum Middeleeuws Christendom 
Pelgrimstochten voor boetedoeningen uit nieuwsgierigheid, voor zaken, voor religie, voor sociale activiteiten… 
De grote trap verbindt het dorp met de heiligdommen. De pelgrims beklommen de treden al biddend op hun knieën 
Verval door hebzucht in de 13de eeuw; vernielingen; brandstichtingen; diefstallen; pas in de 19de eeuw gerestaureerd  
Tussenstop pelgrimsroutes naar Santiago de Compostella  
Afscheidstraktatie  in Middeleeuws stadje in bar met panoramisch uitzicht  
Kuieren door Middeleeuws stadje 
Lunch in bar-brasserie ‘Le Sainte Marie’ met groepsfoto 

 
Château de Castelnaud-La-Chapelle 
Versterkt Middeleeuws fort vrij recentelijk gerestaureerd  
In de Middeleeuwen behorend aan de Engelsen  
Aan de samenloop van de Céou en de Dordogne 
Oorlogsmuseum Middeleeuwse krijgskunst  
Slingerwapens (kogels tot 100kg) 
Weids uitzicht over het Dordognedal 
Drankje in plaatselijke bar 
Vanaf hier kort doch zeer hobbelig steil pad genomen om via het plaatselijk kerkje naar de hoofdweg terug te keren na 
de bus 
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Fotoshoot voor het kasteel van Beynac  
Geduchte vesting afwisselend in handen van de Engelsen (1360) en van de Fransen (1368), daarna autonoom; sinds 1827 

gehucht Cazenac bij Beynac gevoegd 
Feodaal fort (vierhoekig sprookjeskasteel) met dubbele slotgracht en dubbele muren 
Vijf Barris of ambachtswijken 
In de Middeleeuwen hoofdkantoor  van de vier baronieën van de Périgord samen met Biron, Bourdeilles en Mareuil 
Ark van de duivel: ongehoorzamen werden door de wrede baronnen van de rots naar beneden gegooid in de  
achtertuinen: les jardins du diable  
In 1961 gerestaureerd 
Film van Jeanne d’Arc hier opgenomen (Luc Besson 1999) 
Hier woonde Paul Eluard (1895-1952): vooraanstaande surrealist bevriend met Picasso  (‘ il ne faut pas du tout pour faire 

un monde; il faut du bonheur et rien d’autre’) 
 

      •  Receptie en huldiging door LWT: voor organisatoren en medewerkers  
Gelukkig  werden we tijdens de reis niet geprikt door een griezel, bv. door de grote geelzwarte frelon asiatique (Aziatische 
hoornaar van 2 à 3,5 cm sinds 2004 in Frankrijk gesignaleerd: de pest voor de aanwezige bijenpopulatie) noch door een teken 
(ziekte van Lyme) en bleven we grotendeels gespaard van enig ander onheil. We konden we behouden en voldaan met de bus 
terug naar huis, dankbaar voor al het mooie, lekkere en subtiele waarvan we hadden mogen genieten. 
Een aantal onder ons zijn zichtbaar gaan lijden aan wat ik de Périgordkoorts noem, zijnde het gevoel van instinctieve  
verbondenheid met dit paradijselijk en vrij gevarieerd en pittoresk en bij wijlen exotisch landschap met zijn grootste  
perspectieven en mediterrane sfeer, met zijn schitterende natuurlijke taferelen die de geest verheffen en de sensatie van het 
bovennatuurlijke opwekken, waarbij de bewondering en de verwondering voor deze intrinsieke schoonheid doet snakken om 
er terug te keren. 
Vitrac juni 2022, Dirk Dierickx, wandelgids LWT 
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SPORTBRILLEN 
OOK VERKRIJGBAAR 
OP STERKTE

Fonteinstraat 9 Rue de la fontaine
1640 St Genesius Rode/ 
Rhode St Genèse

Wij werken enkel op afspraak:
Gelieve ons te contacteren via  
het telefoonnummer 02/380.70.20 of 
email: info@opticienvandiest.be

Bergensesteenweg 732
1600 Sint-Pieters-Leeuw

T 02 380 80 82
colora.sintpietersleeuw@colora.be

Open ma-wo en vr: 9u-18u, za: 9u-17u en gesloten op donderdag en zondag
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Louyet Sint-Pieters-Leeuw
Bergensesteenweg 720
1600 St. Pieters Leeuw
Tel. 02 360 08 80
www.louyet.bmw.be

DE ALLEREERSTE  

BMW 2 REEKS 
GRAN COUPÉ.

4,6-8,3 l/100 km • 120-188 g/km CO2 (WLTP)
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.bmw.be
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Op 2 juli vertrokken de cyclo’s op weekend naar Doornik. Onderweg namen we een foto van de ploeg op de weegbrug in  
Chièvres. 

Vraag : wat was het gewicht van deze bende ? (je mag er 5kg naast zitten)  

Je mag je antwoord sturen naar Cathy De Ryck via mail : cathy.de.ryck@skynet.be  

Schiftingsvraag : wat was het gewicht van de volgwagen ?  

Om iedereen gelijke kansen te geven, dient de schiftingsvraag ook beantwoord te worden.   

De winnaar(es) krijgt een bon twv 25€ voor gebruik op ons eetfestijn op 4-5 of 6 november.  

PS : de foto werd genomen door de chauffeur van de volgwagen en niemand van de aanwezigen op de foto heeft het  
gewicht gezien.  

Volgwagen geladen met koffers, frigo-
boxen, EHBO-materiaal, drank, etc.  



Bergensesteenweg 273         1600 Sint-Pieters-Leeuw

SLAGERIJ • TRAITEUR
A. Algoedstraat 29 - 1750 Lennik - 02 306 33 09 - info@stier1.be

www.stier1.be

  VERHUREN ZONDER ZORGEN  
 
Bent u verhuurder van vastgoed? Dan weet u dat het beheer van een vastgoedportefeuille de 
afgelopen jaren alsmaar ingewikkelder is geworden door strengere wetgeving ter bescherming 
van de huurder.  
Rentmeesterschap biedt de oplossing die zowel eigenaar als huurder ten goede komt en 
resulteert in een duurzaam beheer met rendement op lange termijn. IMMO GROOT LEEUW 
kan u garanderen van een optimale dienstverlening. Hiervoor doen we beroep op een team 
van breed opgeleide vastgoeddeskundigen waaronder een vastgoedmakelaar met meer dan 30 
jaar ervaring, een verzekeringsmakelaar, een syndicus en een ingenieur-architect. Hierdoor 
kunnen we bijstand verlenen op verschillende niveaus: bouwtechnisch beheer, financieel 
beheer en juridisch beheer. Door deze aanpak bieden we onze klanten enkele unieke 
voordelen: het vermijden van boetes, advies bij investeringen en verbeteringen, anonimiteit 
van de verhuurder en rechtsbijstandverzekering in geval van wanbetaling van de huurder. 
Kortom, met rentmeesterschap kunt u volop genieten van vastgoed zonder zorgen. Contacteer 
ons vrijblijvend voor meer informatie.  
Actie jaarmarkt 1ste jaar gratis rechtsbijstand bij rentmeesterschap. 

 
 Bergensesteenweg 273 in Sint-Pieters-Leeuw 
 02 378 04 44 of info@immogrootleeuw.be 
 www.immogrootleeuw.be 
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Zoals de traditie het intussen wil, vertrokken de cyclo’s het eerste weekend van juli weer op 2-daagse.  
Omdat vorig jaar in het water was gevallen, was de bestemming opnieuw Doornik (met een lichtjes aangepaste route) en een 
andere chauffeur voor de volgwagen. en met dus beter gezinde weergoden.   
De groep wandelaars werd “vervangen” door de groep Walter Blancke  met aan zijn rechterhand Gène Blommaert.  
De gelukkigen in groep 1 waren : Olivier D’amour, Luc Mertens en Jenny Roobaert, Rudi Andries en Ann Mosselmans, Frans 
Gettemans, Lut Van Cauteren ,  Els Van Cutsem, André Verlinden, Lut Verelst, Piet Van Wanseele, Annie Vranckx, Michel   
Wasjbort, Dominique Van Den Berghe, Rudi Van Campenhout, Linda Van Ransbeeck en Eddy Vander Goten, Clem Cornelis, 
Bernard Neufkens, Sophie Debrueker, Dirk Temmerman , Tijl Bellemans , Geert De Paepe, Gilbert Reuse en  tenslotte Cathy  
De Ryck.  
Groep 2 bestond uit : Walter Blancke, Teetaert Martine, Carine  Braems, Gène Blommaert, Leen Cooman, Annie Lemaire,   
Rosette Van de Vijver en Carine Blancke  
Het “bevoorradingsteam en volgwagen chauffeur” bestond uit Arno De Smedt en zijn vriendin Britt.  
Zaterdag - ploeg 1 : (135km - 1000hm) 
Via Bierghes, Brughelette en stop in Chièvres , Antoing. Dan via Péruwelz , Doornik naar Mont-Saint-Aubert 
 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om 8u was het verzamelen op de 
parking van De Merselborre en de 
valiezen in te laden.  

Na 45km was het tijd voor een korte stop 
in Chièvres  (om iedereen te wegen)    

Middagstop  
(dag1) na 70km 

in Antoing  

Groep 1 door Cathy De Ryck  
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Bij aankomst boven op de berg, werd door Lut Van Cauteren een glaasje bubbels getrakteerd op haar 70-ste verjaardag  
(in december) 

Voor het inchecken in de kamers genoten we nog van een “apero” op het terras van hotel. Het lokale bier “Paix Dieu” werd 
door velen gesmaakt.  

Het mooie en uitgestrekte vergezicht vanop 
het terras en enkele kamers.  
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Iedereen aan tafel  
voor het avondmaal  
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Zondag - ploeg 2 : (120km - 1000hm)  

Dag 2 via Ronse , Saint-Sauveur, Pays des colinnes naar Lessines dan via Bois de Lessines, Bever en Herne 

De start van Dag 2—boven op de Mont Saint - Aubert, een 
mooie en lange afdaling om de dag te beginnen, onder een 
bewolkte hemel.  

De middagstop in Lessines met als gast “Lou De 
Pryk” (gekend van de Hollywood Bananas) en onder 
het goedkeurend oog van René  
Margritte (geboren in Lessines op 21/11/1898)  

De 2-daagse werd afgesloten met een pizza in de Merselborre. Er werd reeds nagedacht over bestemmingen volgend jaar.  
Be there en reserveer alvast maar 1 & 2 juli 2023 in jullie agenda.  

Ook voor dit weekend gaat een grote dank uit naar de organisatoren Ann & Rudi (voor de uitwerking van de routes), Jenny 
(voor de overnachtingen & diner), Arno & Britt (voor de volgwagen), Michel Wasjbort (voor de foto’s en “randanimatie”)  en 
uiteraard naar iedereen die dit tot een mooi en onvergetelijk weekend heeft gemaakt. Met speciale dank aan de weergoden, 
zij zullen volgend jaar opnieuw op de afspraak zijn. 



www.kbc.be

Wat kan  
KBC voor ú 
betekenen?

KBC Bank Sint-Pieters-Leeuw 
Rink 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Tel. 02 370 01 40 - st.pieters.leeuw1@kbc.be

KBC Verzekeringen Coppens - Ghysels
Rink 18, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Tel. 02 378 30 93 - coppens.ghysels@verz.kbc.be
Verbonden agent, BE 0824.581.756 van KBC Verzekeringen NV
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Garage G. de Laat
Bergensesteenweg 706B - 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Verkoop van nieuwe en jonge tweedehandswagens
Atelier en carrosserie

LWT_advertenties 2022.indd  5 10/02/22  10:00



 

24 

Groep 2 door Walter Blancke  

Zaterdag 2 juli :  
Vorig jaar ben ik op mijn eentje met mijn trekking-fiets van Merchtem naar Mont-Saint-Aubert gefietst om deel te nemen aan 
het cyclo-weekend 2021. Heel tof, behalve driekwart van de terugtocht op zondag in de pletsende regen. 
Carine van Bernard had van mijn heroïsch avontuur gehoord en polste om het dit jaar eventueel samen te doen met de race-
fiets. En zo raakte de bal aan het rollen. Annie van Clem, Rosette van Dirk, Tinne van Frans, Josée van Jef, Karin van Geert wa-
ren allemaal enthousiast om mee te rijden. Leen, dochter van Ann, wou het ook meemaken en kon als ‘rookie’ haar eerste rit 
boven 80km realiseren. En last but not least Eugéne, het monument van de cyclo’s , vroeg om met ons mee te mogen rijden. 
Jammer genoeg moeten Josée en Jef afhaken wegens de naweeën van hun covid-besmetting. 
Zaterdag kunnen we onze valiezen in de volgwagen van de cyclo’s meegeven en de meesten hebben een rugzakje mee voor 
hun bevoorrading.  
Om 8u30 STIPT!!! zouden de cyclo’s starten (8u40 dus). Wij zijn al 10 minuten gereed maar wachten om hen als eersten te 
laten vertrekken ( je moet je plaats in de roedel kennen). 
Via Routeyou heb ik een tocht van 88km uitgestippeld. Daar we geen volgwagen hebben kunnen we interessantere binnenwe-
gen volgen. Over Pepingen, Kester, Vollezele, Nieuwenhove, Zandbergen, Grimminge, bereiken we de Dender in Idegem en 
fietsen we langs het jaagpad richting Geraardsbergen. Op een bepaald ogenblik ineens een noodstop. “Stop! Stop!” roept  
Rosette. Oei, wat scheelt er? ‘Heb ik jullie al de anekdote verteld van Arthur?’, vraagt Rosette. Neen, en op diezelfde plaats op 
het jaagpad vertelt Rosette ons de anekdote van Arthur. Wie nieuwsgierig is, moet het maar aan Rosette vragen, niet aan Dirk. 
Rosette kan het met veel meer kleur en mimiek vertellen.   
In Geraardsbergen hebben we na 38km onze koffiestop aan het water en sommigen kunnen bij de bakker aan de voet van de 
Muur hun voorraad koffiekoeken en mattentaarten inslaan. In Overboelare klimmen we geleidelijk uit het dal van de Dender 
en fietsen we richting Flobecq-Vloesberg. Net na Flobecq fietsen we een aantal km over de Ravel 87 ( Ancien Chemin de Fer 
Ligne 87) . Mooie fietsroute in de natuur. In Ellezelles, aan km 54 moeten we jammer genoeg van de Ravel en fietsen we rich-
ting Ronse. Na een avontuurlijke afdaling door een smal baantje in een bos komen we terug op een fietsroute ( het Mijnwer-
kerspad) . We rijden de buitenwijken van Ronse door en aan het sportcomplex ’t Rosco besluiten we onze middagpauze te 
nemen. Jammer genoeg is de cafetaria dicht. (nieuwe uitbaters gezocht).   
Na een uurtje pauze vatten we onze laatste 23 km aan. Langs rustige wegen fietsen we tegen de wind in richting Mont-de-
L’Enclus en verder naar Celles. We stijgen geleidelijk tot aan de voet van de Mont -Saint-Aubert of Mont de la Trinité 
(bedevaardsoord sinds 14e eeuw). Dan beginnen de moeilijkste 2km  van onze fietstocht. Met een stijging van 10% is het lastig 
voor allen maar iedereen bereikt zonder afstappen de top en het hotel. 
We stallen onze fietsen en genieten op het terras van het mooie weer en het uitzonderlijk vergezicht over de streek, terwijl 
we wachten op de aankomst van de cyclo’s en de beloofde drink op de parking voor de winterverjaardag van Lut VC.  
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Zondag 3 juli  
Na een lekker ontbijt starten we om 9u20 op de top van de Mont-Saint-Aubert. Frans, Gilbert en Geert vervoegen ons. Uit 
gemakzucht heb ik gewoon de rit omgekeerd. We gaan in een sneltreinvaart naar beneden en voor we het weten zijn we  
Celles al voorbij. We vragen ons af wat er in de koffie zat want we fietsen zonder inspanningen door via Mont-de-l’Enclus  
richting Ellezelles in Le pays des Collines. ‘Gewoon de wind in de rug en naar beneden’ realiseert zich één van ons.  
“T kan verkeren” zei Bredero. Na een scherpe bocht naar rechts aan km 27 zien we een serieuze helling omhoog naar  
La Tombelle (70m stijging / 1.5km lang/ gemiddelde 4.7% stijging met een piek van 13% gedurende 50m). Piece of cake voor 
de cyclo’s, maar wij hebben elkaars morele steun hard nodig om boven te geraken. In Ellezelles stoppen we voor een  
koffiepauze op het marktpleintje. De cafébaas vertelt ons dat de reuzenheks aan de kerk verwijst naar de verbranding van  
5 heksen in 1610, wat elk jaar in het laatste weekend van juni herdacht wordt.  
Na Ellezelles een korte stijging en via Flobecq-Vloesberg gezapig afdalen naar de Dender in Overboelare. Eugène had horen 
vertellen over een tof café aan ’t water. En effectief, het Bruggenhuis in Overboelare is de moeite waard om te stoppen voor 
een drankje of een maaltijd. Gezellig, authentiek en op 5 meter van het water. De sandwiches van ons lunchpakket smaken 
overheerlijk. Jammer dat de afstand net iets te lang is voor de zondagse 65km van de D-ploeg want we waren al plannen aan 
het smeden om hier nog eens te komen.  
Langs de Dender over Geraardsbergen met een stop op het jaagpad voor de anekdote van Arthur voor de nieuwe  
medefietsers, verlaten we in Grimminge de Dender om via Waarbeke de Congoberg te bedwingen. Toch een prachtig wijds 
uitzicht richting Ninove. Over Vollezele, Oetingen, Kester en via de Langestraat komen we zo terug via Elingen in Vlezenbeek 
aan de vertrouwde Merselborre. 
Bedankt aan allen voor de medewerking en de fijne babbels onderweg. Hopelijk kunnen we dit volgend jaar herhalen en  
eventueel openstellen voor alle D-ploegers.  
 
 



Heroica Classics ‘22

Zaterdag 6 AUGUSTUS
VIELSALM

SEAN KELLY 
CLASSIC

www.seankelly.be

www.VWB.be

Prachtig parcours doorheen de Ardennen
VOLLEDIG VERNIEUWD PARCOURS

.BEWWW.VBRVBR

Een scala van kwaliteitstochten

Datum Startplaats Event
19/03 ROESELARE Jempi Monsere Heuvelklassieker
26/03 LIEDEKERKE Parel Van Het Pajottenland
23/04 BAZEL Saeftinghe Classic
28/05 HALEN Dylan Teuns Classic

04/06 ALKEN Cristal Alken Classic
11/06 REKEM 51ste Rekem-Francorchamps-Rekem
12/06 TEMSE 20e Jan Bogaertclassic

18/06 WEVELGEM 51° Wevelgem Cycling Classic

25/06 KESSEL-LO Vlierbeekriders Classic 2022

25/06 BILZEN Alden Biesen Classic

06/08 VIELSALM Sean Kelly Classic

28/08 HOMBEEK 6de Mark Uytterhoeven Classic

03/09 BUGGENHOUT 20e Avalon Bike Rock

17/09 NIEUWKERKEN-
WAAS

Tom Steels Classic

Adv ontwerp LWT - opwijk & 53x11.indd   1 4/02/2022   15:45:02
LWT_advertenties 2022.indd  18 10/02/22  10:00
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UW PROFESSIONEEL BEDRIJF VOOR

HET MILIEUVRIENDELIJK ONTMOSSEN EN  
RENOVEREN VAN UW DAK MET LAGE DRUK EN STOOM

NATUURLEIENDAKEN • ETERNITDAKEN  
PANNENDAKEN • SNELDEKDAKEN

PREVENTIEVE EN CURATIEVE BEHANDELING  
TEGEN MOSVORMING

ALGEMENE DAKWERKEN • KOPER EN ZINKEN GOTEN  
PLAATSEN VAN VELUX

ISOLEREN VAN UW DAK • HORIZONTALE DAKEN 
LICHTKOEPELS

Voor al uw dakwerken 1 adres:

Een vakkundig team staat steeds voor u klaar!

Wacht niet tot morgen  •  Bel vandaag

Gratis en vrijblijvend advies 

Reeds 32 jaar actief  •  Met duizenden referenties!!!

MIVI BELGIUM NV
Petrus Basteleusstraat 10
1600 Sint-Pieters-Leeuw

T. 02 331 05 95
info@mivi.be • www.mivi.be

MET ZINKEN DAKGOTEN TIJDENS ZOLDERISOLAT

MIVI
BELGIUM

QUA
LIT

Y GUARANTEED

THE BEST

MIVI
BELGIUM

Milieuvriendelijk ontmossen en 
renoveren van daken

DAK- KOPER & ZINKWERKEN

02 331 05 95
info@mivi.be

LWT_advertenties 2022.indd  17 10/02/22  10:00
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Herstellingen alle merken

SCOTT - CUBE - OXFORD - KUOTA
ZANNATA - EBIKE das original - OLMO

JP BIKES
Ruisbroeksesteenweg 186 
1600 Sint-Pieters-Leeuw

02 377 66 15
johan.peremans1@telenet.be

maandag gesloten

Sint-Pieters-Leeuw 
en Lennik

HET ARGENTA TEAM `
SINT-PIETERS-LEEUW 
CENTRUM HEET U WELKOM!
SPAREN – BELEGGEN – 
KREDIETEN – VERZEKEREN

Argenta 
Sint-Pieters-Leeuw Centrum
Rink 48 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Argenta Bank en Verzekeringen
ON 0501.950.848 RPR Brussel
T 02 331 30 07
splcentrum@argenta.be

LWT_advertenties 2022.indd  15 10/02/22  10:00
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(Door Luc Mertens) 
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September 2020 De tocht naar Troyes. 

Al tientallen jaren speel ik samen met 5 vrienden elke dinsdagavond 2 uurtjes tennis. Naarmate de jaren werden er andere 
activiteiten georganiseerd zoals een jaarlijkse fietstocht met afsluitende barbecue, een jaarlijks weekendje in mei en af en toe 
een weekje vakantie. In 2002 besloot ik mij lid te maken van de LWT als voorbereiding op mijn geplande Silos fietstocht van 2 
weken naar Arconate. Later kreeg ik ook 2 andere tennisvrienden in de club nl Dirk en Clem, ook echte fietsliefhebbers. Er 
werd dus ook veel gepraat over de fiets. Heel lang geleden begon onze vriend Frank de tocht naar Compostella. Elk jaar met 
Pasen een weekje tussenuit voor een stuk van de route. Compostella was dus een regelmatig terugkerend onderwerp op dins-
dagavond. In 2019 stelde Frank voor om met de tennisvrienden de tocht naar Compostella nog eens over te doen, maar dan 
wel in één stuk. Corona gooide echter roet in het eten. In 2020 besloten we het er dan toch op te wagen: in één week van 
Halle naar Troyes. 3 kandidaten bleven over: Frank wou nog eens proberen of het nog ging en Dirk en ikzelf konden dus wat 
ervaring opdoen als echte fietstrekkers. We vonden een Coronaluwe week in september met bovendien schitterend weer.  

We vertrokken dus zondag 6 september vanuit Halle voor de eerste rit naar Dinant. Onderweg kwamen we een eenzame LWT-
er tegen en kort nadien hoorden we via onze telefoon dat de LWT al wist dat we vertrokken waren. De rit verliep vrij vlot via 
de ravels naar Charleroi en zo langs één van de mooiste dorpjes van de Ardennen, Sosoye met een oude spoorlijn die dienst 
deed als toeristische attractie tot in Dinant de stad van de saxofoon.  

Daags nadien vertrokken we naar Orval, de zwaarste rit op het programma. Op de middag hadden we pas 45km gereden en 
waren we al blij dat we konden eten op een terrasje in het boekendorp Redu. Ik was wat bezorgd dat we pas laat zouden  
toekomen in Orval. Die ongerustheid werd nog versterkt door het vervolg van het parcours met nog heel wat hoogtemeters. 
Na het Observatoire Centre Ardenne in Grapfontaine ging het gelukkig wat geleidelijker naar Orval toe waar Frank de enige 
B&B gereserveerd had : bij de knappe madame Françoise. We konden uiteraard niet beginnen aan het avondeten zonder een 
heerlijke Orval, recht van de abdij daartegenover.  

De volgende ochtend werden we uitgewuifd door madame Françoise voor de tocht naar Vienne-le-Château. Enigszins met  
stekende hoofdpijn vertrokken. Niet van teveel Orval maar van de balken van de zolderkamers van madame Françoise waar 
zowel Dirk als ikzelf zijn tegen gelopen. Leuke tocht langs Montmédy  en Montfaucon, de heuvel die door de Amerikanen in 
september 1918 na zware gevechten werd veroverd op de Duitsers. Deze hebben daar een fantastisch hoge gedenkzuil  
neergezet als aandenken aan deze gevechten. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
. 



 

38 

Vervolgens reden we door naar Vienne-le-Château om er te overnachten. Mooie tocht met de laatste kms bergop naar het 
hotel Le Tulipier. Een leuk hotelletje met fijne serveersters waarvan ééntje met ongelooflijk sexy schoenen. Naast de kerken en 
de kathedralen is er toch nog wat anders te zien, dacht ik bij mezelf. 

De volgende rit naar Châlons-en-Champagne verliep vrij vlot. Het weer was nog altijd schitterend. Onderweg zagen we dat de 
droogte hard had toegeslagen: Zonnebloemvelden volledig bruin verband van de zon en de droogte. In Châlons zaten we op 
het terras met een Limburgse Belg en een Hollandse dame. De wereld is klein, zo zie je maar. Zelfs in Châlons kom je Limbur-
gers tegen. Een sympathiek koppel vonden we, hoewel de dame erin slaagde om uren onbeweeglijk te blijven zitten, wat aan 
Frank de uitspraak ontlokte: “wat een stijve hark!”.  

De laatste rit naar Troyes was er één waar in het boekje, langs oude wegen, was gemeld dat we geen eetgelegenheden zouden 
tegenkomen. Inderdaad dat was ook zo. Uiteindelijk vonden we wel een café waar we onze bars konden opeten. Gelukkig  
konden we in Troyes samen souperen met Rosette en Jenny die ons daar opwachtten.  

Troyes was geen onbekende stad meer voor ons. We hadden daar met de LWT reeds gelogeerd op weg naar “les 3 Ballons”. 
Na een stadsexcursie, de volgende ochtend, reden we samen naar huis. In de wagen was Frank al druk bezig aan het zoeken 
naar een elektrische trekking fiets. Als niet geoefende fietser had hij het behoorlijk lastig gehad. Ik vond zijn prestatie fantas-
tisch: zonder voorbereiding deze tocht doen en zonder gezeur en gemor de berg op eigen tempo naar boven. Je moet het 
maar doen. Voor hemzelf was het duidelijk te veel. De keuze was snel gevallen: het volgende jaar zou hij meegaan met een 
elektrische fiets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het volgende clubblad volgt mijn verhaal met alle pittige details van het vervolg van de tocht in September 2021:   
van Troyes naar Santiago de Compostella. 
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