
 
 
 
 
 
 

 

Entre les tours de Bruges et Gand 
 

Meerdaagse fietstocht 
Donderdag 24 tot zondag 27 augustus 2023 

 
 
Na onze omzwervingen door Henegouwen, Brabant, Zeeland en Picardië moest het er 
ooit eens van komen, ons platteland mijn Vlaanderenland. 
 
Tussen Brugge en Gent verkennen we deze maal het hart van Vlaanderen. En is er een 
betere gids? Is er een betere dichter? Is er een betere zanger die ons daarbij kan 
begeleiden? 
 
Op de warme en weemoedige tonen van Entre les tours de Bruges et Gand fietsen we 
onder de “ciel flamand”. 
 
We meanderen langs de Leie, het land van Emiel Claus met zijn lumineus coloriet. 
We doorkruisen de donkere bossen van het Bulskampveld. 
We luisteren naar verhalen over “Brugge die scoone” en “Bruges la Morte”, de op- en 
ondergang van een wereldstad. 
We zoeken naar de verdwenen Zwinhavens en fietsen ten slotte langs de oude loop 
van de Lieve, de levensader van die andere Vlaamse Wereldstad, Gent. 
 
 

Ay Marieke, Marieke revienne le temps 
Revienne le temps de Bruges et Gand 

Ay Marieke, Marieke revienne le temps 
Où tu m’aimais de Bruges à Gand 

 
 
PROGRAMMA 
(wijzigingen zijn mogelijk i.g.v. onvoorziene omstandigheden of opportuniteiten…) 
 
Donderdag 24 augustus 2023                              Zottegem – Brugge (+ 84 km) 
 
Samenkomst op de Molenhoek te Strijpen waar het startschot klinkt van de 9de DFZ-
fietstocht om 8u. 
 
Via Nederzwalm, Huise en Lozer bollen we naar Deinze waar we – na een koffietje – 
oog in oog gaan staan met “De Bietenoogst” van Emiel Claus. Nadien ontdekken we 
langs de Leie waar deze Latemse schilder zijn inspiratie haalde.  
 
Na de pastalunch gaat het via het bosrijke Bulskampveld en het kanaal Gent-Brugge 
naar “die scoone” waar we omstreeks 18u00 zullen aankomen.  
 
Na het diner in Hotel Weinebrugge volgt een spoedcursus Westvlaams. 



Vrijdag 25 augustus 2023                                                  Brugge-Sluis (+ 60 km) 
 
We verkennen een bijzondere tuin rond de eeuwenoude Bonemhoeve, ergens tussen 
Damme en Vijvenkapelle.  
 
Na de picknick in Sluis gaan we op zoek naar verdwenen Zwinhavens met een 
verrassende tocht langs ingeslapen dorpjes die ooit drukke havens waren.  
 
We ronden de dag af met een stadswandeling om rode oortjes van te krijgen….. 
 
 
Zaterdag 26 augustus 2023                        Brugge die scone (+ 50 km) 
 
In de voormiddag bezoeken we enkele juweeltjes in Brugge, met o.m. de 
Jerusalemkerk, het Adornesdomein en het “stulpje” van de Medici (maar waar ook 
nog Zottegemnaren gewoond hebben…).  
 
Na de picknick in een Brugs park fietsen we een stukje van het Brugse Ommeland 
langsheen de kasteeldomeinen van Loppem, Beisbroek en de Sint-Andriesabdij. 
 
Het avondmaal nemen we in het hotel en dan is er ….. 
 
 
Zondag 27 augustus 2023                                      Brugge – Zottegem (+ 88 km) 
 
We volgen de Lieve, misschien wel het oudste kanaal van Europa, dat Damme 
verbond met Gent en we fietsen dus eigenlijk van de Noordzee naar de Leie in Gent.  
 
En van Gent naar Zottegem is klein bier…..   
 
 
Hotel Weinebrugge in Brugge 
 

Dit ****hotel (Leikendreef 1) ligt op 5 km van het 
Brugse stadscentrum, aan de rand van het 
Tillegembos. Het hotel is de vaste stek voor 
wielerploegen tijdens de Vlaamse wielerhoogdagen.  
 
Misschien slaap je wel in een bed waar Fabian 
Cancellara in lag, of Wout van Aert……..  
 

 
Benodigdheden 
 
- aangepaste fietskledij (zeemvelbroek) en fietshelm zijn noodzakelijk, fietsschoenen 
en fietshandschoenen zijn optioneel. 
- degelijke fiets in goede staat - idem dito voor de fysieke conditie. Trainen op voorhand 
loont…. Aangezien we regelmatig grintwegen volgen is een koersfiets met dunne 
banden  minder aan te raden. 
- minstens 1 reserve binnenband per koppel of speciale fietsmaat. 
- voor de e-fietsers:  vergeet je (extra) oplader(s) niet mee te nemen (in je eigen 
fietstas).  



- een fluohesje is niet sexy maar kan zeker nuttig zijn met zo’n grote groep: hierbij 
oproep dat er enkele koene ridders (of jonkvrouwen) zich tooien in het fluogeel evenals 
een fietshelm. 
- bescherming tegen regen, wind en zon. 
- alles wat je meent nodig te hebben voor 3 overnachtingen in een 2 (of 1)-
persoonskamer. De bagage wordt afzonderlijk vervoerd en dient de avond voor vertrek 
ingeleverd te worden. 
- rugzak of fietstas(sen) voor meenemen van o.m. regenkledij, lunchpakket, drank,… 
- gemakkelijke stapschoenen voor stadswandelingen 
 
 
PECH ONDERWEG 
 
Zorg zelf voor minstens 1 reserve binnenband per koppel of speciale fietsmaat. Indien 
er technische probleempjes rijzen worden deze ter plekke door handige fietstechnici 
opgelost. Moest er een groter probleem zijn: er is op dag 1 en op dag 4 een volgwagen 
in de buurt met een fietsrek. Op dag 2 en 3 lossen we eventuele problemen ‘naar 
Godsvrucht en vermogen’ op.  
 
 
VERZEKERING 
 
Door deelname aan deze fietstocht verklaart elke deelnemer dat hij dit op eigen risico 
doet. We doen deze meerdaagse als een groep vrienden die samen op stap gaan en de 
eigen verzekeringsmechanismen dienen aangesproken te worden in geval er een 
probleem zou optreden. We herinneren er aan dat het verkeersreglement steeds dient 
nageleefd te worden.  
 
 
KOSTPRIJS 
600 euro (per persoon, in 2-persoonskamer, enkel voor leden van DF Zottegem). 
Toeslag in éénpersoonskamer: 125 euro.   
 
Alle vermelde activiteiten, maaltijden, drank tijdens de maaltijden, toegangen, gidsen, 
etc…. zijn inbegrepen. 
 
Hou er rekening mee dat de prijsberekening gebeurt op basis van de kostprijs voor 
alle onderdelen. Het Davidsfonds neemt geen winstmarge op deze reis. Indien door 
onvoorziene omstandigheden zou blijken dat er toch een meerkost is,  zullen we dit 
bedrag aan de deelnemers meedelen en een extra bijdrage vragen. Omgekeerd… 
indien er een overschot zou zijn zullen we iedereen eens navenant trakteren en er de 
terugkomdag mee organiseren. 
 
Bij annulering zijn wij verplicht om minstens het voorschot in te houden wegens niet 
meer te recupereren uitgaven en gemaakte overeenkomsten. Dit indien er niemand 
anders gevonden wordt om jouw plaats in te nemen. 
  
Niet inbegrepen: uitgaven die niet in het programma beschreven zijn, o.a. toegang bij 
bijkomende bezoeken, persoonlijke uitgaven in het hotel, dranken buiten de 
maaltijden. 
 
 
 
 



INSCHRIJVING         
 
Je kan pas inschrijven vanaf 21 januari 2023 om 10u00 en enkel via het 
inschrijvingsformulier op onze website (www.davidsfonds-zottegem.be). Vermeld daar 
indien je een éénpersoonskamer wenst. 
 
Eens je een bevestiging kreeg dat jouw deelname geregistreerd werd ga je over tot de 
betaling van het voorschot van 150 euro per persoon op rekeningnummer BE 03 
6529 1672 7884 van Davidsfonds Zottegem met vermelding “voorschot fietsreis 2023”. 
Dit dient voor 31 januari vereffend te zijn, anders gaat jouw plek naar iemand anders.  
 
Het saldo van 450 euro (575 euro voor 1 persoonskamer) zien we graag op dezelfde 
rekening verschijnen tegen ten laatste 1 augustus 2023 met vermelding “saldo 
fietsreis”. Tip: doe een gedateerde opdracht. 
 
 
NOG VRAGEN? 
 
vdenorre@gmail.com of  gsm Viviane 0475 65 61 77 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


