
 Bastogne: "Vrienden van de Weg van de 
 Vrijheid" vzw 

 Wielrennen - Editie 2023 

 VERORDENING 

 Beste wandelvriend, 

 De  editie  2023  van  de  fietstocht  Voie  de  la  Liberté  herdenkt  de  79ste  verjaardag  van 
 de  Slag  om  de  Ardennen.  Drie  steden  verwelkomen  deelnemers  op  2,  3  en  4  juni 
 2023: 

 • Aarlen op vrijdag 02 juni 
 • Libramont op zaterdag 03 juni 
 • Bastogne op zondag 04 juni 

 Hier  zijn  de  details  van  de  vergadertijden  en  -plaats,  evenals  de  laatste  informatie  en 
 advies. 

 ●  Deze  drie  wandeldagen  zijn  toegankelijk  voor  iedereen,  met  of  zonder 
 rijbewijs,  fysiek  fit  en  voldoende  voorbereid  om  ongeveer  120  km  per  dag  af 
 te  leggen  in  toerfietstempo.  De  route  vereist  inderdaad,  gezien  de 
 configuratie van de doorkruiste plaatsen, voldoende fysieke voorbereiding 

 ●  Ter  herinnering:  mountainbikes,  ligfietsen,  bakfietsen  en  “Hollandse”  fietsen 
 zijn niet toegestaan. VTC's zijn wel toegestaan. 

 ●  De  routes  worden  uitgevoerd  in  peloton  onder  politietoezicht,  op  vaste  start- 
 en finishtijden. Dit is geenszins een competitief evenement. 

 ●  U  krijgt  een  startnummer  toegewezen  tijdens  de  uitreiking  van  uw 
 "welkomstpakket"  met  onder  meer  de  trui,  maaltijdbonnen  en  medaille, 
 programma,  enz.  die  zal  plaatsvinden  in  het  sportcentrum  "Porte  de  Trèves" 
 op  donderdag  1  december  juni  van  15.00  tot  18.00  uur  en  vrijdag  2  juni  van 
 07.15 uur tot 07.45 uur 

 ●  Voor  accommodatie  in  het  sportcentrum  moet  je  je  materiaal,  opblaasmatras, 
 campingbedje of iets dergelijks meebrengen wanneer het je uitkomt. 

 ●  Voor alle andere accommodaties, informatie via de VVV van Bastogne: 
 o  o Website: www.bastogne-tourisme.be 
 o  o Adres: Place McAuliffe - B-6600 BASTOGNE 
 o  o Telefoon: 00 32 /(0) 61 21.27.11 
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 Voor  het  goede  verloop  van  het  evenement  en  de  tevredenheid  van  iedereen;  het  is 
 belangrijk om bepaalde regels te respecteren: 

 ●  Het  is  inderdaad  belangrijk  dat  elke  wandelaar  zich  bewust  is  van  de 
 inspanningen  van  de  Steden  en  Gemeenten  die  ons  verwelkomen.  De  beste 
 manier  om  hen  te  bedanken  is  om  de  faciliteiten  die  ze  ter  beschikking  stellen 
 aan  de  organisatie  te  respecteren  en  een  stroom  van  sympathie  te  creëren  bij 
 de bevolking die we langs de drie routes zullen ontmoeten. 

 ●  Het  samenleven  van  bijna  250  mensen  tijdens  het  verblijf  kan  soms,  met 
 behulp  van  vermoeidheid,  wat  kleine  wrijvingen  veroorzaken  (met  name 
 tijdens  maaltijden  en  accommodatie).  Dus  bedankt  voor  het  tonen  van  fair 
 play en goede wil te allen tijde. 

 ●  Houd  er  rekening  mee  dat  tijdens  de  maanden  voorafgaand  aan  het 
 evenement  een  heel  team  van  vrijwilligers  (er  zijn  er  nog  enkele!)  de  vrije  tijd 
 heeft  genomen  om  deel  te  nemen  aan  talloze  vergaderingen  zodat  de 
 wandeling kon plaatsvinden en op de best mogelijke manier kon verlopen. 

 Veel  mensen  hebben  geen  vermoeden  van  de  hoeveelheid  brieven, 
 telefoontjes,  kilometers  en  formaliteiten  die  moeten  worden  vervuld  om  alles 
 tot  in  de  puntjes  te  regelen,  of  het  nu  gaat  om  ontvangst,  beveiliging  of  de 
 benodigde  autorisaties.  Het  is  belangrijk  dat  u  op  de  hoogte  bent  van  de  extra 
 last,  die  we  altijd  met  goede  gratie  aanvaarden,  die  we  opleggen  aan  al 
 degenen  die  we  bij  dit  grote  avontuur  betrekken:  administraties,  gemeenten, 
 rijkswacht, politie, sponsors... 

 ●  Dus  iedereen  werkt  mee  aan  het  behoud  van  het  goede  merkimago  van  de 
 wandeling en het daaropvolgende onderhoud. 

 To  do  the  hike"  is  een  eerbetoon  aan  degenen  die  79  jaar  geleden  "The  Way 
 to  Freedom"  openden.  Dank  u  voor  het  ter  harte  nemen  van  het  eerbetoon 
 dat  we  zullen  brengen  aan  onze  bevrijders  tijdens  de  verschillende 
 herdenkingsceremonies  die  zullen  worden  georganiseerd  in  elk  van  de  Stage 
 Cities (Arlon, Libramont en Bastogne). 

 Het  spreekt  voor  zich  dat  de  ernst  van  het  gedrag  een  goed  humeur  niet  uitsluit,  het 
 moet permanent zijn. 

 Met z'n allen gaan we drie dagen vriendschap beleven. 

 Het  organisatiecomité  heeft  getracht  uw  dagelijks  leven  zo  aangenaam  mogelijk  te 
 maken  door  rekening  te  houden  met  uw  opmerkingen,  suggesties  en  wensen; 
 bedankt  dat  u  akkoord  gaat  met  het  respecteren  van  de  verschillende  bovenstaande 
 regels. 

 Voor het organisatiecomité 
 Philippe BROZAK 

 President 

 Bastogne : « Les amis de la Voie de la liberté »  asbl 
 Centre Sportif Porte de Trèves   Rue Gustave Delperdange   6600 Bastogne 

 www.voiedelaliberte.be  E-mail :  info@voiedelaliberte.be 

http://www.voiedelaliberte.be/
mailto:info@voiedelaliberte.be

