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Herfstweekend Geraardsbergen 14-16 oktober 2022] 

Regio: Vlaamse Ardennen 

Organisatieteam: Ingrid Lippens en Dirk Lievens 
 __________ 

Dagafstand:  rond de 70 km per dag 

Hellingen:  enkele pittige, bekende heuvels 

Kwaliteit van het wegdek:  een beetje kassei en offroad 

GEMIDDELDE MOEILIJKHEIDSGRAAD:  enige oefening is aangeraden 

 _____________________________ 

Beschrijving 

Onze uitvalsbasis is jeugdherberg het Schipken in Geraardsbergen. Geraardsbergen is de poort 
naar de Vlaamse Ardennen, een streek die het hart van elke wielerliefhebber iets sneller doet 
slaan. Deze streek is immers het parcours van menig Vlaams Wielerklassieker. Naast een mooi 
heuvelend landschap, rustige landelijke baantjes staan er ook enkele bekende en minder bekende 
kuitenbijters op het programma. En natuurlijk, de enige, echte Muur van Geraardsbergen is een 
uitdaging die we niet uit de weg gaan… 

Onderweg houden we halte in enkele typische leuke wielercafés.  

Kortom een weekendje genieten van geweldige landschappen en erfgoed, in dé koersregio van het 
land. 

Wat bieden we aan: 

 We logeren in jeugdherberg ‘t Schipken”, die gelegen is in een rustige hoek van het Provinciaal 
domein De Gavers, in Geraardsbergen. Langs de oevers van de Dender staat een authentieke 
17de-eeuwse hoeve, die volledig werd verbouwd tot een comfortabele jeugdherberg. Dichtste 
treinstation is Schendelbeke, Station Geraardsbergen is op 4 km 

 De beboste heuveltoppen, de prachtige panorama’s en de koppige kasseiwegen waarop 
jaarlijks de wielerklassiekers voorbijrazen, bieden elke (vakantie)fietser oneindig veel 
fietsplezier. En ja natuurlijk, we doen de Muur van Geraardsbergen 

 Op zaterdag is er een gevarieerd ontbijt, een lunchpakket en een heerlijke warme maaltijd 
bereidt door de huiskok voorzien. Op zondag starten we opnieuw met een ontbijt en is er een 
lunchpakket voorzien voor ’s middags. Wil je vrijdagavond iets eten, dan kun je kiezen voor een 
quiche maaltijd (10€ ter plaatse te betalen). Het hele weekend door zijn er warme dranken, 
frisdrank en lokale bieren verkrijgbaar (ter plaatse te betalen). 

Programma: 

Vrijdag 14 Oktober: 

Aankomst in Jeugdherberg ‘Schipken vanaf 17h, optionele Quiche maaltijd (10 euro). 
Dichtste treinstation is Schendelbeke, Station Geraardsbergen is op 4 km 

Zaterdag 15 Oktober: 

Vertrek rond 9 uur ’s morgens na het ontbijt. We maken een lus Geraardsbergen – 
Vloesberg – Brakel – Geraardsbergen. Meer informatie over de tocht van zaterdag volgt. We 
nemen een lunchpakket mee. ’s Avonds is er een lekkere huisbereide maaltijd voorzien. 
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Zondag 16 Oktober: 

Vertrek rond 9 uur ’s morgens na het ontbijt. We maken een lus Geraardsbergen – 
Galmaarden – Lessen –Geraardsbergen. Meer informatie over de tocht zondag volgt. We 
nemen een lunchpakket mee en we eindigen met een mattentaart-stop in het centrum van 
Geraardsbergen. 

Kostprijs & varia:  

Aantal deelnemers: 18 

Voor leden van De Vakantiefietser vzw: 92,00€, voor niet-leden: 97,00€ 

De prijs dekt de kosten van het logement in de jeugdherberg, ontbijt en lunchpakket voor zaterdag 
en zondag, 3de maaltijd op zaterdag, taksen en de bijdrage voor De Vakantiefietser vzw (2€pppn). 

Inschrijven: 

Leden en niet-leden van ‘De Vakantiefietser’ kunnen inschrijven via de 
website:https://vakantiefietser.be/agenda/herfstweekend-geraardsbergen/  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
°° Voor je veiligheid draag je een helm, dit zou vanzelfsprekend moeten zijn. 
°° Noch de Vakantiefietser vzw noch de begeleider is verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen 
°° Deze tocht wordt georganiseerd door vrijwilligers. 
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