DIEKIRCH 2016
De commissie “Diekirch-Valkenswaard” huurde van 19 augustus tot en met vrijdag 26 augustus een
voormalig hotel: Le Relais de la Fagne, in het plaatsje Petites-Tailles in de gemeente Vielsalm in de
Belgisch Ardennen.

“DIEKIRCH 2016” opgesplitst in 3 onderdelen: VOORAF, LANGE AFSTANDSTOCHT en ACHTERAF
“VOORAF”: 19 en 20 augustus
Op 19 augustus vertrokken 35 personen naar het relais in de Ardennen: 3 verzorgers, 30 wandelaars,
en 2 mensen die niet wandelden: Elly en Sjan. Zij kennen de ins en outs van het weekje Diekirch zo
goed, dat ze de hele week voor de gezelligheid meegingen. Bovendien was Gerrit - de helaas in
januari overleden echtgenoot van Elly, als medeorganisator én als wandelaar, vanaf de oprichting
“Diekirch” intensief betrokken bij dit wandelfenomeen. Op deze manier was GERRIT HENDRIKS toch
aanwezig.
Bepakt met wandelmateriaal , overnachtingsspullen en een eerste lunchpakket reden we naar de
parkeerplaats in het centrum van Aywaille. Daar werden we door de drie verzorgers onthaald op
koffie, thee en stroopwafels.
Na deze koffiepauze splitste de groep zich. De verzorgers togen met keukenspullen en etenswaren
naar het huis, om daar de keuken in te richten en andere voorbereidingen te treffen. Ondertussen
maakten de wandelaars zich op voor een 14 km flinke wandeling met daarin een pittige klim en een
spectaculaire afdaling; zeker een pittige klim: na een paar kilometer bergje op bedacht een
wandelaar dat er ook andere mogelijkheden waren om de dag ontspannen door te komen, dus:
omdraaien, een koel terrasje opzoeken, een glaasje bier en een sigaartje binnen handbereik! Omdat
de wandelroute bestond uit twee lussen (10km en 4 km) kon men besluiten om na de 10 km op een
bankje te rusten totdat rest van de wandelaars zich weer bij hen zouden voegen. Sommigen
maakten daar gretig gebruik van. Een steile afdaling van 2 km bracht de wandelaars terug naar
Aywaille.
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Na deze stevige wandeling zijn we naar het relais gereden, waar we werden opgewacht door de
verzorgers en de gezelligheidsdames. De verzorgers hadden briefjes met namen op de kamerdeur
geplakt, zodat niemand zich kon vergissen. Ook hadden ze de keuken al ingericht en aan het
kletteren van potten, pannen en pollepels konden we horen dat ze al volop bezig waren met de
voorbereidingen voor het avondeten. Ondertussen konden wij douchen om daarna weer fris
gezamenlijk gezellig te genieten van een heerlijk aperitiefje.
Na een smakelijk diner, kwamen de kaarten en andere spelletjes voor de dag. Boven het geluid uit
van fanatieke spelers, hoorden we het geruststellende geluid van mixers en ander kookgerei: in de
keuken werd het voorwerk voor morgen gedaan.
Uitgerust en fris hebben we samen ontbeten en nadat ieder voor zich een lunchpakket had gemaakt
vertrokken we naar de startlocatie ten zuiden van Lierneux voor de wandeltocht. Wederom werd het
een ferme wandeling van 14 km.

De lunch hebben we gebruikt nabij een rots. Zelfs bóven op de rots in een prieeltje met een mooi
uitzicht over de omgeving.
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Na afloop van deze wandeling kregen we de mogelijkheid om nog een kleine drie km door een
veenmoerasgebied te lopen, hetgeen bij ons relais uit kwam. Een aantal mensen kon er geen genoeg
van krijgen en sloot zich aan. Het was inderdaad de moeite waard. Het eerste gedeelte ging over
vlonders. Overigens de naam van ons hotel: Le relais de la Fagne, betekent het hotel van het
veenmoeras….

Eenmaal terug bij het huis werden we door de verzorgers opgewacht. Zij brachten ons het droevige
bericht dat die nacht de dochter van een gewaardeerd lid van onze vereniging én van LWCZB was
overleden. De wandelaars zijn met hun gedachten bij de familie.
Nadat we hadden gedoucht, onze spullen weer hadden ingepakt en de kamer netjes opgeruimd,
mochten we weer aanschuiven voor het diner. En we hadden al een gigantisch stuk taart op, niet
gekocht maar zelf gebakken door de verzorging. Nu was het wachten op de langeafstandswandelaars.
LANGE AFSTANDSTOCHT 20 t/m 27 augustus
Rond 17.00 verwelkomden wij de groep van 20 wandelaars en 3 chauffeurs. Let nu even goed op: de
3 verzorgers hebben dus vandaag voor ruim 60 mensen taart gebakken én een 3-gangen maaltijd
gekookt! Sommigen krijgen dat in een week nog niet klaar.
Deze groep nestelde zich nu in onze netjes achtergelaten kamers in en zij zullen in een week van
Diekirch naar Valkenswaard lopen. Een zware tocht van 290 km totaal. Dat is ongeveer 43 km per dag
stevig wandelen door de Ardennen en via Maastricht en België weer naar huis. Tijdens deze dagen
staan de verzorgers midden in de nacht op om de lopers van ontbijt en lunchpakketten te voorzien.
Om de hitte van overdag een beetje te ontlopen, vertrekt de groep nog een uur vroeger.
Donderdag- en vrijdagavond slapen zij –zoals ze dat elk jaar gewend zijn- weer thuis of in de
omgeving van Valkenswaard. Dat is beter voor de logistiek. Én dat geeft ook weer ruimte aan een
volgende groep mensen de mensen van:
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“ACHTERAF” 25 en 26 augustus
De organisatie besloot om vanwege de hitte een tropenrooster in te voeren en om 06:15uur vanuit
Valkenswaard naar Diekirch te vertrekken. Die groep meldde zich dus al tegen 08:30u in het relais,
waar de verzorgers voor ons weer extra vroeg waren opgestaan en waar koffie en taart alweer
klaarstonden. De wandelingen waren dezelfde als bij “vooraf” (never change a winning route), maar
vandaag begonnen we de route ten zuiden van Lierneux. De omgeving was magnifiek, maar de
temperatuur was inmiddels gestegen naar ver boven zomerse waarden en bij de supermarkt in
Lierneux hebben we heerlijk ijs gegeten. In onze groep bevond zich ook een 82-jarige mevrouw die
voor niets en niemand onderdeed. We moesten haar soms zelfs afremmen maar de organisator wist
wel raad met haar. Inpakken en wegwezen!

De middag en avond hebben we doorgebracht op het terras bij het relais. Na het ontbijt de volgende
dag, pakten we onze overnachtingsspullen weer in en vertrokken naar de parkeerplaats in het
centrum van Aywaille om vandaaruit onze wandeling van 10 km (zonder extra lus van 4km) te
beginnen.
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Het was tropisch warm en daarom hebben we die wandeling in omgekeerde volgorde gelopen –dus
eerst klimmen en daarna dalen- want je kunt dat maar hebben gehad met dit weer. Eenmaal terug
op de parkeerplaats hebben we van de verzorging koffie en meloen gekregen en dat smaakte
verrukkelijk. Trouwens nooit geweten dat er zoveel stukken meloen in een koeltas gingen.
Vervolgens zijn we naar Luik gereden voor de beloofde stadswandeling.
Luik
Vroeger was Luik een grauwe welvarende industriestad: het centrum van mijnbouw en
staalindustrie. Toen de mijnen sloten en ook de staalindustrie minder belangrijk werd ,bracht dat
tevens een einde aan de welvaart van Luik.
De laatste jaren wordt er hard gewerkt om Luik weer uit het dal te halen en wandelend door het
centrum van de oude stad kun je tegenwoordig genieten van de schoonheid van historische
gebouwen.
Dat hebben we gedaan, we zijn door smalle steegjes gelopen, we hebben etalages bewonderd van
traiteurs, pâtissiers, poissonniers, en charcutiers. We hebben met de pinpas diep opgeborgen in de
tas alle verleidingen van deze lekkernijen doorstaan en zijn doorgelopen om de cultuur van Luik op
te snuiven. En zoals zo meteen zal blijken ook achtergebleven wierook.
We hebben de koelte opgezocht in de 10e eeuwse kerk Saint-Denis. Aan deze van oorsprong
romaanse bouw zijn in de loop der eeuwen door verbeteringen en radicale modernisering nog
gotische( het koor) en later barokke en rococo-elementen (gewelven, portalen en koorhekken)
toegevoegd.

Altaarstuk
Het altaarstuk dat in het bovenstuk de Passie van Christus en in het onderstuk het leven van SintDenis afbeeldt, dateert van het begin van de 16de eeuw en is 5,20 m hoog en 3,25 m breed. Het
altaarstuk is beroemd vanwege de kwaliteit van zijn houtsnijwerk is en de indrukwekkende
afmetingen.
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Detailfoto uit het leven van Saint-Denis

Kathedraal Saint-Paul was één van de eerste gotische kathedralen na de Notre-Dame van
Parijs. Opmerkelijk zijn de gebrandschilderde ramen uit de zestiende en twintigste eeuw,
een witmarmeren liggend Christusbeeld in barokstijl en het negentiende-eeuwse meubilair.
De kunstschatten van de kathedraal bevatten ivoorwerk en veel goud- en zilversmeedwerk
uit de elfde eeuw.

Preekstoel rechts in het schip

Detail voorzijde (Maria met Petrus en Paulus)
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De derde door ons bezochte kerk bevindt zich op Place Saint-Jacques. Daar staat de gelijknamige
kerk uit de zestiende eeuw met daarin tentoongestelde relikwieën van Sint Jacobus.

Dit was slechts een summiere beschrijving van de drie door ons bezochte kerken. Over het
algemeen kun je zeggen dat de kerken door de eeuwen heen door brand en oorlogen veel
van hun oorspronkelijke rijkdom en schatten hebben verloren.
Na zoveel cultuurhistorische informatie in korte tijd werden we voor de keuze gesteld: via de
hellingen van de citadel in een verzengende hitte naar boven om dan de afdaling middels de
374 treden te doen, of lekker op een terrasje. De meerderheid zocht de koelte van het terras
en de drankjes op.

Natuurlijk kun je ook beide doen en zo togen er toch nog een vijftal mensen naar boven, om
vervolgens zo snel mogelijk de trappen af te dalen en zich te voegen bij de rest van het
gezelschap.
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Over Luik is heel veel te vertellen, en Jos, de Luik-kenner die de rondleiding verzorgde,
maakte ons ook nieuwsgierig naar de rest van de stad: een aantal van ons komt hier zeker
terug.
Vanuit Luik vertrok het gezelschap moe maar tevreden naar Aalst voor een lekker en
bijzonder geslaagd afsluitend diner bij restaurant Chef GJ.
LANGE AFSTANDSTOCHT

De groep Diekirch-Valkenswaard arriveerde zaterdagmiddag in Valkenswaard. Onder
extreme weersomstandigheden hebben de deelnemers deze week een bijna onmenselijke
prestatie geleverd. Van de 20 gestarte personen, hebben er 5 helaas de eindstreep niet
gehaald. Zonder hun chauffeurs/coaches/verzorgers en de verzorgers in het relais, zou deze
langeafstandswandeling voor de overige deelnemers ook een onmogelijke opgave zijn
geweest.

8

Nawoord
Dat iedereen van deze week heeft genoten is klip en klaar. Maar niets komt vanzelf, aan
deze week zijn heel veel voorbereidingen voorafgegaan. Zoals bijvoorbeeld:
-

Bijeenkomsten voorbereiden en organiseren.
Inventariseren deelnemers.
Een geschikt huis vinden voor zoveel mensen en kamerindelingen maken.
Inventariseren wie chauffeur wil zijn bij “vooraf” en “achteraf”.
De wandelingen voorlopen.
De wandelingen voorbereiden voor de groep en goede stopplaatsen vinden.
Informatiebrieven maken voor de deelnemers.
Routebeschrijvingen maken voor de deelnemers.
Zorgen dat iedereen van eventuele wijzigingen op de hoogte is.
Inkopen doen voor ongeveer 35 mensen per dag: ontbijt, lunch, diner, drank,
gebak…..
Heel vroeg in de ochtend opstaan om kilometers verderop naar de bakker te gaan.
De stadswandeling voorbereiden.
De groep wandelaars die de hele week heeft gelopen, ontvangen met: bloemen,
speeches, medailles en certificaten. En ook dat moet weer worden geregeld.
Chauffeurs regelen die de wandelaars onderweg rijden/ verzorgen en coachen.

Dit zijn slechts enkele werkzaamheden die vooraf gingen aan de onderneming
“Diekirch 2016” .
Alle wandelaars willen dan ook graag onderstaande mensen bedanken voor het vele werk
dat zij hebben verzet. Voor hun inzet en voor hun enthousiasme waarmee zij alle
wandelaars een onvergetelijke dagen hebben bezorgd.
Jos Caeijers
Lizet Wijnen
Nelly van de Wakker
Miet van de Broek
Kees Schippers
Frans Melis
Karel van Limpdt

: Commissie DIVA, wandelleider en verzorger stadswandeling Luik.
: Commissie DIVA , catering en kookstaf
: Kookstaf
: Kookstaf
: Chauffeur/verzorger/coach
: Chauffeur/verzorger/coach
: Chauffeur/verzorger/coach

Verder kan er natuurlijk ook niet worden gewandeld zonder de LWCZB. De afkorting staat voor
Limburgs Wandel Clubje Zonder Bestuur. Zij hebben ook de tweedaagse wandelingen voorgelopen.
De clubleden zijn:
Jos Caeijers, Fred Caeijers, Piet Verhoeven, Erik Muller en Sjef van Dun.

Wij kijken uit naar 2017. Dat zal de 25e Diekirch-Valkenswaard worden en die tocht zal de
geschiedenis ingaan als:
“Gerrit Hendriks Jubileumwandeling Diekirch – Valkenswaard”.
Lenie van Dommelen augustus 2016
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