
 
 

FICHE: Fietskampeerweekend 4 - 5 - 6 juni 2021 
Regio [Elezele]  

Organisatieteam: [Grégory Lewyllie]  
 

 

Dagafstand:                              

Hellingen:  

Kwaliteit van het wegdek:  

GEMIDDELDE MOEILIJKHEIDSGRAAD: 
 

 
Het idyllische Elzele (op z’n Frans Ellezelles) is het episch centrum van dit fietskampeerweekend. 
Elzele ligt in het noorden van de provincie Henegouwen, op een steenworp van 
de Vlaamse stad Ronse. Het dorp bevindt zich in de streek Pays des Collines. Via twee dagtochten 
verkennen twee diverse gebieden. Op zaterdag gaan we vooral de streek ten noorden van de 
provincie Henegouwen verkennen met ondermeer de prachtige streek rond het kasteel van Beloeil. 
Op zondag flirten we met de Frans-Belgische grens in de buurt van Doornik. De gemiddelde 
dagafstanden schommelen rond de 90 kilometer in een licht glooiend landschap. Daar tegenover 
staat dat je ’s avonds niet je kookspullen moet bovenhalen, want we maken er meteen een 
Bourgondisch weekend van met op vrijdagavond een verrassingsmenu en op zaterdagavond een 
barbecue. 
 
Wat wordt er aangeboden: 

 
We kamperen twee nachten in de tuin van Grégory Lewyllie waar we ’s morgens 
worden gewekt door een Schotse hooglander, een stel geiten en een meute 
rondscharrelende kippen.  

 
Algemene beschrijving ritten : 
De ritten zijn (gezien de dagafstanden) af en toe wel pittig, dus een goeie conditie  
is wel aangewezen.  
  
Aan de deelnemers wordt gevraagd om te voorzien in ontbijt en lunchpakket. Het 
avondeten op vrijdag- en zaterdagavond wordt voorzien.   
 

Programma: 
Dag vrijdag 4 juni: 

Aankomst mogelijk vanaf 17uur. ’s Avonds is er kampvuur en een lichte maaltijd 
voorzien. 

Dag zaterdag 5 juni: 
Vertrek rond 9u ‘s morgens. Meer informatie over de tocht van zaterdag volgt. ’s Avonds 
is er barbecue met aansluitend kampvuur. 

Dag zondag 6 juni: 
Zondag starten we eveneens om 9:00. Meer informatie over de tocht van zondag volgt. 



 
Inschrijven: 
Leden van ‘De Vakantiefietser’ en niet-leden kunnen enkel inschrijven via de website van de 
Vakantiefietser. Voor het avondeten wordt een voorschot van 20 euro gevraagd, te betalen op 
rekening van Grégory Lewyllie. Eventuele meerkost wordt ter plaatse betaald. Vooraf inschrijven 
is verplicht. Het aantal deelnemers wordt evenwel beperkt tot 14 personen. Dus, best tijdig 
inschrijven! 

 

°° Voor je veiligheid draag je een helm, dit zou vanzelfsprekend moeten zijn. 
°° De Vakantiefietser is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen 
°° Deze tocht wordt georganiseerd door vrijwilligers. 


