
Inschrijven doe je met een mail naar recrea@wtc-lambroek.be	

	
 

zo 19 april – Drongen (Leiestreek) 
Langs meersen en meanders, 42km 
HT26 I gids: Herman 

 

zo 10 mei – Kalfort (Puurs) 
100 jaar Groote Oorlog, 50km 
HT27 I gids: Herman 

 

zo 24 mei – Herentals  
Keizer Karelroute, 49km 
HT28 I gids: Herman 

 

zo 7 juni – Kapellen (Antwerpse Kempen) 
De Ertbrandroute 47 km 
HT29 I gids: Johan 

 

zo 14 juni – Lissewege (Brugse Ommeland) 
Ontdek de Belgische Oostkust, 48km 
HT30 I gids: Herman 

 
 zo 12 juli – Peizegem (Merchtem) 

Hopperoute, 48km 
HT31 I gids: Herman 

 

zo 26 juli – Vleteren (Westhoek) 
Rondje Vleteren, 44km 
HT32 I gids: Johan 

 

za 15 -  zo 16 augustus – Arendonk (Antwerpse Kempen) 2-daagse fietstocht 
Rikkenroute, 86km met overnachting in Herentals 

HT33 I gids: Herman 
 

zo 30 augustus – Lommel (Limburgse Kempen) 
Fietsen door de bomen, 43km 
HT34 I gids: Johan 

 

zo 27 september –  Zwalm (Vlaamse Ardennen) 
Tussen Zwalm en Schelde, 38 km 
HT35 I gids: Johan 

 

10x	Happen	&	Trappen	met		
WTC	Lambroek	-	seizoen	2020	
	



Inschrijven doe je met een mail naar recrea@wtc-lambroek.be	

 

Info recrea-seizoen 2020 

(gewijzigd ten opzichte van 2019)	
 
“Happen & Trappen met WTC Lambroek” is een recreatief fietsaanbod voor al de leden van 
de club met een jaarlijks fietsprogramma van minstens 10 fietstochten hoofdzakelijk in 
Vlaanderen. Het is een familiale vorm van fietsen met een toeristisch kantje. De routes kunnen 
vlak tot lichtglooiend zijn. De fietsroutes kunnen wel over onverharde paden of kasseistroken 
lopen. Daarom zijn racefietsen niet toegelaten. Elektrisch fietsen is wel toegelaten en soms 
zelfs aanbevolen, afhankelijk van de conditie. 
 
De verplaatsingen naar de startplaats zijn op eigen kosten, met eigen voertuigen en worden 
onder de deelnemers zelf georganiseerd. Er wordt gefietst met goed onderhouden fietsen. 
Iedereen neemt bij het fietsen minstens één reserve(binnen)band mee. Voor elektische fietsen 
is zelfs een binnenband van het type ‘Gaadi’ (met twee uiteinden) aangewezen. Clubleden 
dragen tijdens de fietsttocht steeds hun recrea-clubshirts. De club vraagt de leden ook een 
fietshelm te dragen. De fietssnelheid ligt tussen de 18-20 km/uur. Er wordt twee-aan-twee 
gefietst, goed aansluitend en met respect voor de instructies van de wegkapitein of de 
routegids. Veilig fietsen is belangrijk. De wegcode wordt steeds gerespecteerd! 
 
Het aantal deelnemers kan –per rit- tot dertig beperkt worden. In dit geval krijgen de eerste 
dertig ingeschreven deelnemers voorrang. Bij slecht weer of bij elke andere onvoorziene 
omstandigheid, kan het bestuur beslissen de fietstocht af te gelasten of het programma te 
wijzigen zonder dat dit recht geeft op de terugbetaling van (een deel van) het lidgeld of de 
bijdrage van niet-leden. 
 
Vooraf inschrijven voor elke rit is noodzakelijk en kan via recrea@wtc-lambroek.be .  
 
“Happen” doen we om 12u met een lichte maaltijd in een restaurant, bistro of taverne dichtbij 
de startplaats. Het menu moet vooraf gekozen worden uit het aanbod dat de gids aan de 
deelnemers toestuurt. Het parcours van de fietsroute via knooppunten of GPX wordt enkel 
bezorgd aan de ingeschreven deelnemers.  
 
“Trappen” doen we om 14u. Onderweg wordt er minstens éénmaal gepauzeerd om iets bij te 
“tappen”. Alle consumpties zijn voor eigen rekening.  
 
“Maffen” doen we in ieder geval tijdens de clubreis en de 2-daagse fietsuitstap (een langere 
fietstocht gespreid over 2 dagen). Voor de andere fietstochten kan je zelf een overnachting 
boeken als je dat wilt. De suggesties hiervoor zijn volledig vrijblijvend. 
 
Lidgeld. Niet-leden van de club kunnen maximaal twee recrea-routes meefietsen zonder aangesloten te 
zijn bij de club. Ze betalen dan een bijdrage van €5 per rit. Lid worden van WTC Lambroek doe je door 
storting van €100 lidgeld (inclusief een fietsverzekering bij Cycling Vlaanderen voor het hele gezin) voor 
het eerste lid van het gezin en €50 voor elk bijkomend meefietsend lid van hetzelfde gezin op de 
clubrekening BE04 7512 0803 5031 met vermelding “lidgeld 2020”. Elk betalend lid ontvangt een recrea 
clubshirt. Alle leden van de club genieten van alle clubvoordelen.  
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HT26 

19 april 
 

 

Langs meersen  
en meanders  

Happen 

 
Brasserie “Aurelle” 
Drongenplein 3 
Drongen 
Parking aan het station van Drongen 
https://aurelle.be 
 

Trappen  42 km – vlak 

 
Tappen 

 

Museum-kafee ’t Oud Sashuis  
Hellestraat 20 
Astene- Deinze 
Alle info via 0476/81.01.14 of info@astene-sas.be 

Maffen 
 
B&B Residentie Aries, Kouterbaan 44 St-Martens-Latem 
Hotel In ’t Boldershof, Dorpsstraat 37 St-Martens-Latem 
Hotel Torenhof, Baarle-Frankrijkstraat 10 St-Martens-Latem 

 
 

De Leiestreek is een toeristische regio in Vlaanderen die het verloop van de Leie volgt, een rivier van 
202km die ontspringt in Frankrijk en in Gent in de Schelde uitmondt. 

We fietsen langs de toeristische Leie tussen Drongen en Deinze via de natuurgebieden de Assels, de 
Latemse Meersen, de Ooidonkmeersen en de Keuzemeersen en langs de pittoreske dorpjes Afsnee, 
Sint-Martens-Latem en Deurle. We fietsen de route in het voorjaar om nog goed door de 
bomentakken heen naar de Leie te kunnen kijken.  

Ook op culinair gebied is dit een topstreek met verscheidene toprestaurants. 

Uw gids is Herman. 
 
 
 

Route en info op “Genieten op 2 Wielen”: 
https://www.genietenop2wielen.be/fietsroute/langs-meersen-en-meanders/ 

 

COVI
D-19

	lock
down
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HT27 

10 mei 
 

 

100 jaar Groote 
Oorlog in 
Scheldeland 

  

Happen 

 

 
Eet- en praatcafé De Cuytegemhoeve 
Kuitegemstraat 61,  
2890 Sint-Amands 
http://cuytegemhoeve.be/ch15/index.php/nl/ 
 

Trappen  50 km – vlak 

Tappen 

 

1. Café De Vetten Os 
Dorp 71 
Breendonk 
2. Fietscafé De Blauwe Koe 
Barelstraat 203,  
2880 Bornem 

 

Maffen 

B&B ’t Hoogste, ’t Hoogste 30 Bornem 
B&B Laenenveld, Wolfstraat 26 Sint-Amands 
B&B Nova Zembla, Dries 69 Opdorp 
B&B Villa Tartine, Overheide 62 Puurs 
Hotel Essenza, Essendries 2 Puurs 
Hotel Van Reeth’s Koffiebranderij, Hoogstraat 19 Puurs 

 
We fietsen in het Antwerpse Scheldeland binnen een gebied dat afgebakend wordt door de Rupel en 
de Schelde en hier Klein Brabant wordt genoemd. De gemeenten Bornem, Puurs en Sint-Amands 
liggen er vandaag vredig bij. Dat was honderd jaar geleden wel even anders. De Duitsers rukten in 
1914 op naar Antwerpen. Ze werden een tijdlang tegengehouden door de moedige fortbemanning en 
natuurlijke hindernissen zoals de Rupel en de Schelde. 

We fietsen langs de forten van Liezele en Bornem die deel uitmaakten van de buitenste fortengordel 
rond Antwerpen. De Rupel krijgen we niet te zien, maar de vredige Scheldeboord volgen we tot de 
grens met Oost-Vlaanderen.  

Uw gids is Herman. 
 
Route en info op “Genieten op 2 Wielen”: 
https://www.genietenop2wielen.be/fietsroute/100-jaar-groote-oorlog-in-scheldeland-fietsroute-3/ 
 

COVI
D-19

	lock
down
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HT28 

24 mei 
 
 

Keizer 
Karelroute 
 
 
 
 
 
 
 

Happen 

 

 
Hotel-Restaurant De Zalm  
Grote Martkt 21,  
2200 Herentals 
http://www.dezalm.be 

 
Trappen  49 km – vlak 

Tappen 

DE 

 

De Pispot van Keizer Karel 
Dorp 14 
2250 Olen 
 

Maffen 

Hotel De Zalm, Grote Markt 21 Herentals  
Hotel De Swaen, Belgiëlaan 1 Herentals 
Hotel Karmel, Grote Markt 39 Herentals 
Hotel Geerts, Grote Markt 50 Westerlo 
 

 
De Keizer Karelroute loodst je door Olen en omgeving. Olen en keizer Karel zijn onafscheidelijk met 
elkaar verbonden. In ‘De boeren van Olen’ van Jan Bruylants speelt keizer Karel in heel wat verhalen 
de hoofdrol. ‘De pot met drie oren’ is ongetwijfeld het meest gekende. Het verhaal gaat dat keizer Karel 
graag op jacht ging en van het nodige vertier hield. Van jagen krijg je dorst en dus bestelde de keizer 
een pot bier in een Olense herberg. De waardin hield de pot bij het oor vast, zodat de keizer die moeilijk 
kon vast nemen. Het jaar daarop passeerde de keizer diezelfde herberg. De waardin presenteerde 
ditmaal een pot met twee oren maar hield die met beiden handen vast. Nog een jaar later probeerde de 
onfortuinlijke vrouw het met een pot met drie oren met de derde oor naar haar borst gekeerd. Een 
legende was geboren. 
 
 
Uw gids is Herman. 
 
Route en info op “Genieten op 2 Wielen”: 
https://www.genietenop2wielen.be/fietsroutes?_sf_s=keizer&_sfm_totaal=0+5&_sfm_afstand=24+2260&_sfm_duur=1+200 
 
 

COVI
D-19

	lock
down
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HT29 

7 juni 
 

 

Ertbrandroute 

Happen 

 
Brasserie “Biblo” 
Dorpsplein 14 
Kapellen 
https://www.brasseriebiblo.be 
 

Trappen  47 km – vlak 

Tappen 

 

Perron Noord  
Licht Vliegwezenlaan 11 
Brasschaat 

 

Maffen 
Villa Konijenberg, Putsesteenweg 25 Kalmthout 
Villa Acacia, Bevrijdingslei, 3 Kapellen 
Hotel Jerom, Putsesteenweg 125 Kalmthout 

 
Deze fietsroute bevindt zich ten noorden van Antwerpen, in het bosrijke gebied van Kapellen, 
Brasschaat en Kalmthout. We vertrekken op de markt van Kapellen in de richting van het station, 
waarna we het bosrijke gebied van Hoogboom volgen. Na het verwoeste Fort van Brasschaat, komen 
we door het 88 ha groot natuurgebied “Den Uitlegger”. Dit gebied wordt doorkruist door een 
antitankgracht en ligt nog bezaaid met talloze bunkers. 

Een rustpauze dient zich aan net naast het militaire vliegveld van Brasschaat in “Perron Noord”. Hier 
is ook de keerlus van de spoorfietsen die hun vertrekpunt in Kapellen hebben. Nu gaat de rit verder 
richting Heikant en de Kalmthoutse heide, het mooie natuurgebied dat we voor een stukje 
doorkruisen. 

Net voor we terug in Kapellen zijn, passeren we nog het “Fort Ertbrand”, waarnaar deze fietsroute 
vernoemd is. Hier in de omgeving is een prachtig wandelgebied. 

Knooppunten:het gpx-bestand en de knooppunten worden enkele dagen voor het vertrek opgestuurd. 

 

Uw gids is Johan 
 

 

COVI
D-19

	lock
down

	



Inschrijven doe je met een mail naar recrea@wtc-lambroek.be	

HT30 

14 juni 
 

 

Ontdek de 
Belgische 
Oostkust 

  

Happen 

 

 
Restaurant ‘De Valckenaere’ 
Lisseweegs Vaartje 1,  
8380 Lissewege 
Parking aan het station van Lissewege 
http://www.restaurantdevalckenaere.be 

 
Trappen  48 km – vlak 

Tappen 

 

Bistro Du Phare 
Sasplein 2 
Brugge 
 

Maffen 

B&B Knotwilgenhoeve, Jonkheerestraat 44 Ramskapelle 
B&B La Corneille, Sint-Godelievedreef 32 Brugge 
B&B La Maison de Nathalie, Molenmeers 34 Brugge 
B&B Lisdodde, Oude Pastoriestraat 1 Lisssewege 
Hostellerie Ter Doest, Ter Doeststraat 4 Lissewege 
Hotel De Goedendag, Lisseweegs Vaartje 2 Lissewege 
B&B The Secret Garden, Groenerei 12-13 Brugge 

 
 

Van de Belgische Kust naar het Brugse Ommeland fiets je in een lus rond de haven van Zeebrugge 
door het polderdorpje Lissewege, rond het centrum van Brugge.  

Je fietst langs het Boudewijnkanaal en het Leopoldkanaal tot de dokken van de Zeehaven. Je kan het 
lossen en laden van grote containerschepen gadeslaan of luisteren naar het gekweel van de vogels 
in het Zeebos.  Een fietsroute vol afwisseling.  

Uw gids is Herman. 
 
Route en info op “Genieten op 2 Wielen”: 
https://www.genietenop2wielen.be/fietsroute/ontdek-de-belgische-oostkust/ 

 

COVI
D-19

	lock
down
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HT31 

12 juli 
 

 

Hopperoute 

  

Happen 

Brasserie Buitenhof 
Groenstraat 28 
Peizegem (Merchtem) 
https://brasseriebuitenhof.be 
 
 

Trappen  48 km – vlak 
 

Tappen 
Café In den Ijzerwinkel 
Markt 13  
Asse 

Maffen 

 

B&B De Nootelaer, Kleindriesstraat 23 Meldert 
B&B Kezenestje, Kezeweide 33 Mollem 
Hoevehotel Hof Ter Vrijlegem, Boven Vrijlegem 41 Asse 

 
 
 

Fiets door wat eeuwenlang één van de rijkste hoppestreken van Europa was en ontdek een 
verrassend stukje groen, vlakbij Brussel.  

De rode draad op deze fietslus is de Leirekensroute. Deze voormalige spoorlijn loodst je door een 
regio die ooit bekend stond voor haar hoppeteelt. Vandaag zijn er niet veel hoppevelden meer te 
zien, maar de brouwerijen zijn wel gebleven. Bovendien fiets je langs enkele oude stationnetjes, 
heringericht als bijzonder fietscafé. 

 

Uw gids is Herman. 
 
 
Route en info op “Genieten op 2 Wielen”: 
https://www.genietenop2wielen.be/fietsroute/sporen-door-de-hoppestreek/ 
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HT32 

26 juli 
 

 

Rondje Vleteren 

  

Happen 

 

Eetcafé ‘t Hof van Commerce 
IJzerstraat 16 
8691 Alveringem ( Stavele ) 
https://www.hofvancommercestavele.be/t-hof-van-commerce-van-iris-en-paul 

 

Trappen  44 km – vlak 

Tappen 

 
Sint-Sixtusabdij 
Donkerstraat 12 
Vleteren 
 

Maffen 
Hof De Abeeleboom, Steentjesmolenstraat 33 Elverdinge 
Hotel Oude Abdij Lo, Noordstraat 3 Lo-Reninge 
Hotel ’t Landhuis Wilgenerf, Elzendammestraat 1 Elverdinge 

 
In deze verre West-Vlaamse regio, bekend van WO I en trappistenbier, start ons ritje in Stavele.  
In “’t Hof van Commerce”, wereldberoemd in de streek en van op TV, begint onze Hap en Trap met 
een uitgebreid breughelbuffet. De gezellige waardin en de vele uitgestalde curiosa zijn zeker een 
bezoekje waard. 

Hier aan de Ijzer fietsen we langs landelijke wegen richting Franse grens. Een klein kerkhof vormt 
een stille getuigenis van een verschrikkelijk verleden. Het landelijke karakter van de streek wordt nu 
en dan onderbroken door enkele bossen, soms krijg je ook enkele lichte glooiingen te verwerken. 

We houden even halt aan de Sint-Sixtus abdij. Het wereldbefaamde trappistenbiertje zal velen van 
ons smaken. Verder fietsen we langs de deelgemeenten West en Oost-Vleteren en Woesten. Op de 
terugweg rijden we via nu en dan onverharde paadjes en passeren we vele oude hoeven. 

Knooppunten:het gpx-bestand en de knooppunten worden enkele dagen voor het vertrek opgestuurd. 

 
Uw gids is Johan. 
 

 



Inschrijven doe je met een mail naar recrea@wtc-lambroek.be	

HT33 

15 -16 augustus 
 

 

Rikkenroute  

Happen 

 

dag 1 : Eetcafé Assurance  
Vrijheid 7 - Arendonk - tel. (014) 73 26 90 
http://www.eetcafe-assurance.be 
dag 2 (na 17km) : 2460 Zomerbistro  
Markt 39/1, Kasterlee (014) 75 07 06  
http://2460bistro.be 
 

Trappen  dag 1 – 46km vlak 
dag 2 – 42km vlak 

Tappen 

 
dag 1 (na 25km) : Sas7, Retieseweg 7, Geel (met voorbehoud)  

dag 2 (na 26km) : Corsendonks Hof, Corsendonk 2 Oud-Turnhout (met voorbehoud) 

 

Maffen 
Hotel Karmel  
Grote Markt 39, Herentals 
tel 014 28 60 20 - email: info@hotelkarmel.be  
https://hotelkarmel.be 

 
Rik van Steenbergen werd geboren in Arendonk op 9 september 1924 en overleed op 15 mei 2003. Als 
beroepsrenner, tussen 1942 en 1966, won Van Steenbergen onder andere twee keer de Ronde van Vlaanderen, 
twee keer Parijs-Roubaix, twee keer de Waalse Pijl, een keer Parijs-Brussel en een keer Milaan-San Remo. Hij 
werd driemaal wereldkampioen op de weg. Hij was de snelste in verscheidene etappes in de Ronde van 
Frankrijk en de Ronde van Italië en won eenmaal het puntenklassement in de Ronde van Spanje. Sinds 2019 
wordt de Memorial Rik Van Steenbergen georganiseerd in de Kempen met start in Beerse en aankomst in zijn 
Arendonk. 

Rik van Looy, wordt de keizer van  Herentals genoemd. Hij won 493 wedstrijden! Hij werd tweemaal 
wereldkampioen op de weg (1960 en 1961). Hij is de enige wielrenner die de zes klassiekers buiten categorie 
(Luik-Bastenaken-Luik, Milaan-San Remo, Parijs-Roubaix, Parijs-Tours, Ronde van Lombardije en Ronde van 
Vlaanderen) heeft gewonnen. Hij won in de drie grote rondes, Giro, Tour en Vuelta, punten- of bergklassement. 
Hij blonk vooral uit als sprinter. Zijn 379 overwinningen op de weg worden enkel overtroffen door Eddy Merckx 
met 445. In de begindagen van zijn carrière kreeg hij te maken met Rik Van Steenbergen, in de nadagen moest hij 
de strijd aangaan met een Eddy Merckx. 

Wij fietsen van Arendonk waar ons Happen & Trappen start naar Herentals waar we overnachten. Van Herentals 
gaat het de tweede dag via Kasterlee terug naar Arendonk.  

 
Uw gids is Herman. 
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HT34 

30 augustus 
 

 

Fietsen  
door de bomen 

  

Happen 

 
Brasserie “De Groote Hoef” 
Hoeverdijk 11 
3920 Lommel 
https://www.domeindegrootehoef.be 
 

Trappen  43 km – vlak 

Tappen 

 

Taverne “Lommelbroek” 
Kanaalstraat 91 
3920 Lommel  
 

Maffen 
Tuinhotel, Dorp 7 Lommel 
Hotel Corbie, Hertog Jan Plein 61 Lommel 
Hotel Lommel Broek, Kanaalstraat 91, 3920 Lommel 
B&B De Zandput, Emiel de Baecklaan 3 Balen 

 
Deze route start vlakbij het centrum van natuurstad Lommel. Met zijn duizenden hectaren bos en duin 
is Lommel een waar paradijs voor wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers. 

Eerst rijden we door het gezellige centrum en zien we het “Glazen huis” en zo komen we bij de 
Lommelse Sahara. Hier zijn we vlak bij de Nederlandse grens en Center Parcs De Vossemeren. 
Verder fietsen we langs het Kempisch kanaal en het pittoreske kanaal naar Beverlo. Een stopplaats 
is voorzien vlakbij “De Blauwe Reiger jachtclub” waar menig jachtje ligt te dobberen. 

Terug aangesterkt fietsen we verder naar het hoogtepunt van deze tocht. Dit hoogtepunt mag je dan 
ook letterlijk nemen, we fietsen namelijk tussen de toppen van de bomen op een hoogte van 10 
meter. Dit gebeurt op een veilige cirkelvormige brug met een stijgingspercentage van 3 a 4 %. Verder 
passeren we het grootste Duits militair kerkhof van WO II in West Europa (op deze in Duitsland na). 
Hier liggen 39.108 gesneuvelden. 

De route brengt ons verder langs het testparcours van Ford naar ons eindpunt. 

 
Uw gids is Johan. 
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HT35 

27 september 
 

 

Tussen  
Zwalm en 
Schelde 
  

Happen 

 

 
Restaurant “Ter Biestmolen” 
Biestmolenstraat 18 
9630 Zwalm ( Nederzwalm) 
http://www.terbiestmolen.be 
 

Trappen  38 km – glooiend 

Tappen 

 

Café “Klein Zwitserland” 
Galerijpad 3 
9630 Zwalm 
 

Maffen 
B&B Latemberg, Steenstraat 6 Sint-Maria-Latem 
B&B Aire De Repos, Biesstraat 2/1, Nederzwalm-Hermelgem 
B&B De Notelaar, Biestmolenstraat 14, Nederzwalm 
 

 
Een fietstochtje doorheen dit idyllisch stukje Vlaanderen, mag niet ontbreken op het palmares van 
elke fietser. De Zwalmstreek wordt doorkruist door de Zwalmbeek die op amper 19 km een 
hoogteverschil van wel 60 meter overbrugt! Door de watermolens langs de Zwalmbeek was deze 
vroeger een goede energieleverancier voor het malen van graan, enz. Enkele daarvan zijn 
gerenoveerd en doen dienst als restaurant.  

Vlakbij ons vertrekpunt mondt de Zwalmbeek uit in de Schelde. Dus na een eerste helling blijft het in 
de Scheldevallei vlak tot we terug richting Zwalm rijden. Een 2e helling wordt ons onder de wielen 
geschoven voor we halt houden in “Klein Zwitserland”, een oud pittoresk cafeetje. Hierna gaan we de 
kuiten terug opwarmen op kort, maar soms iets krachtiger klimwerk. Er zijn dus enkele hellingen in dit 
parcours, maar eens boven zorgen deze steeds voor een prachtig, weids panorama. Eens boven kan 
de leuke afdaling beginnen, maar opgelet voor het soms moeilijke bochtige parcours. 

Ondanks enkele hellingen is deze fietstocht voor de recreatieve fietser zeker geschikt. 

Uw gids is Johan. 
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Je vindt op deze fietsblog zowel fietsroutes die ik heb gefietst als fietsroutes die nog 
op mijn verlanglijst staan. Fietsen moet een beleving zijn en uitgewerkte fietsroutes 
moeten ons daarbij helpen. Of de maker van de fietsroute daarin is gelukt, kan je 
lezen bij de “Fietsroutes” die ik heb beoordeeld.  Bij “Ontdekken” lees je de reviews 
van mijn meest recente fietservaringen. “Onze selectie” zijn de fietsroutes die ik heb 
gefietst en naar mijn mening minstens een 3/5 verdienen. Je kan ook zelf een 
fietsroute selecteren op basis van de provincie of de regio waar je wilt gaan fietsen, 
de afstand die je aankan of de tijd die je hebt. En uiteraard wordt deze blog 
regelmatig aangevuld met nieuwe fietservaringen. Blijf op de hoogte van onze 
nieuwe fietsbelevenissen en bezorg ons je mailadres. 

“Genietenop2Wielen.be” is dé fietsblog voor al wie graag en traag wil fietsen en 
niet veel tijd wil verliezen bij zijn zoektocht naar een geschikte fietsroute. 

Veel leesplezier en tot op de fiets! 

Herman 
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Met	dank	aan	onze	sponsors	en	aan	alle	deelnemers	van		
Happen	&	Trappen			(	Tappen	&	Maffen	)			met		WTC	Lambroek	
Autobedrijf	Ost	-	Restaurant	Den	Vlasschaert	–	Fietsen	Schollaert		

Schrijnwerkerij	Franky	De	Rick	&	Co			-			Kiki-fashion			–					De	Wijnmeester	
Bouw	en	Renovatie	Filip	Maes	-			vloer-	&	wandtegels	Berckmoes	Gunther	


