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GORDES

Voor levensgenieters, lekkerbekken,

zonnekloppers... Is er iemand die niet dol

is op de Provence? Achter de drukke

Azurenkust liggen ze met tientallen te

blinken in de zon: de ‘villages perchés’.

Letterlijk: dorpjes in de hoogte. Sommige

worden ’s zomers overspoeld door

toeristen, andere blijven opvallend

authentiek. Ben je in augustus of

september in de buurt? Deze zes 

hebben net dat tikkeltje meer.  

Elektrisch fietsen rond steile heuvels
In de schaduw van de Mont Ventoux en op een boog-
scheut van Avignon ligt alles wat de Provence groot
maakt: lavendelvelden, boom- en olijfgaarden, pit-
toreske dorpjes, eenzame boerderijen, veel natuur-
pracht en lokale lekkernijen. Dit is de Vaucluse. Het
zandkleurige Gordes, een van de mooiste dorpen van
Frankrijk, ligt op een steile heuvel. In Gordes kan je
een elektrische fiets huren. Met een druk op de knop
kan je hier een tandje bijsteken op de vele hellingen. 
Rij naar het populaire L’Isle-sur-la-Sorgue met zijn
vele antiekwinkeltjes. Het stadje is na Londen en
Saint-Ouen de belangrijkste vindplaats voor antiek

en brocante van Europa! De Sorgue zorgt dat het in
het stadje koeler is dan in de rest van de Vaucluse. 
Haal een ijsje bij Glacier Louise, slenter door de
straatjes, pik een Provençaals marktje mee en rij door
naar Fontaine-de-Vaucluse. Dit pittoreske dorpje
dankt zijn naam aan de bron van de Sorgue. Maak op
de terugweg naar Gordes een tussenstop aan de 
Abbaye de Senanque, een van de meest verkochte
postkaarten van de Provence. De abdij ligt onder aan
een steile klif te midden van de lavendelvelden. 

LOGEREN & ETEN: 
In deelgemeente Les Imberts vind je het rustige Mas de
la Sénancole, met 21 verzorgde kamers rond een tuin en
het zwembad. Ook het restaurant, L’Estellan, is een aan-
rader. Tweepersoonskamer met ontbijt vanaf 125 euro.
www.mas-de-la-senancole.com 

MARKTEN IN L’ISLE-SUR-LA-SORGUE:
Donderdag (streekproducten), zondagmorgen in het
centrum en op de kades (Provençaals) en zondag  op de
Avenue des 4-Otages (brocante).  

ELEKTRISCHE FIETSEN:
Huren bij Sun-e-Bike in Gordes en in enkele andere ver-
huurplaatsen: www.location-velo-provence.com
Meer info: www.gordes-village.com 
www.oti-delasorgue.fr

Droomdorpen achter de
Côte d’Azur

De romaanse cisterziënzerabdij van Senanque
te midden van de lavendelvelden. Foto Sterken

De Sorgue drijft in L’Isle-sur-la-Sorgue
tientallen waterraderen aan. Foto Sterken

Een elektrische
fiets is geen
overbodige luxe
in de heuvels
rond Gordes.
Foto Sterken
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De zes mooiste ‘villages perchés’ van de Provence
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VILLES-SUR-AUZON

Door wijngaarden met een Solex

Sterren kijken op eenzame hoogte 

HAUT-DE-CAGNES

Petanque met vierkante ballen
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Cagnes is zo
steil dat je 
er petanque
met ‘boules
carrées’ moet
spelen. Foto MU

De rit naar badplaats Cagnes-sur-
Mer doet het ergste vermoeden:
hier is nauwelijks een vierkante me-
ter niet volgebouwd. Maar we moe-
ten even door de zure appel bijten
voor we toegang krijgen tot een van
de allermooiste ‘villages perchés’:
Haut-de-Cagnes, dat als een arends-
nest boven op een heuvel ligt. De
straatjes van dit middeleeuwse dorp
zijn zó steil dat er met vierkante bal-
len (‘boules carrées’) wordt petan-
que gespeeld. Op 18 en 19 augustus
wordt in de straten van Haut-de-
Cagnes zelfs het wereldkampioen-
schap ‘jeu de boules carrées’ be-
twist.  
We belanden er op een zondagoch-
tend en in Cagnes is nauwelijks een
levende ziel te bespeuren. Hét mo-
ment voor een rustige wandeling
door de steile straten met overwelf-
de gangetjes, trappetjes en oude
huizen. Een groot deel van de wo-
ningen dateert uit de 15de tot 17de
eeuw. De weinige winkeltjes zijn
nog potdicht en op de Place du Châ-
teau wrijft het horecapersoneel zich
wat slaperig de ogen uit. Toch is dit
lang geen bestoft dorp. Tot in de ja-
ren 60 streken hier nogal wat kun-
stenaars neer, wat Cagnes de bij-
naam ‘het Montmartre van de Côte
d’Azur’ opleverde. Elke vrijdag-
avond in de zomer wordt hier aan de
voet van het kasteel van de Grimal-
di’s live jazz gespeeld en de aanwe-
zigheid van flink wat goede restau-
rants laat toch flink wat levendig-
heid vermoeden. 
Op het terras van Le Jimmy’s bestel-
len we de eerste pastis van de dag.
De dame van de enige Tabac-Presse
opent haar deur en zet de ansicht-
kaartjes buiten. Op de Place Grimal-
di breit Jacqueline Matteoda in haar
atelier kunstwerkjes met papier en

videotape. We tellen in Haut-de-
Cagnes maar één winkel met acces-
soires en toeristische snuisterijen.
Het verschil met Saint-Paul-de-Ven-
ce kan niet groter zijn.

Grimaldi-kasteel
Blikvanger van het dorp is het mu-
seumkasteel - in 1300 opgetrokken
door Rainier Grimaldi, een voorou-
der van de prinsenfamilie van Mo-
naco - als een stoer en oninneem-
baar fort om zich te verdedigen te-
gen aanvallen van buitenaf. Pas 300
jaar later werd het een écht paleis:
een sierlijke binnenplaats met mar-
meren zuilen, prachtig versierde za-
len en plafonds, antiek meubilair,
portretten en schilderijen van onder
anderen Renoir, die verderop in Cag-
nes zijn eigen museum heeft. Er zijn
ook tijdelijke tentoonstellingen met
moderne kunst. De Grimaldi’s lig-
gen begraven in de Église Saint-Pier-
re.

LOGEREN & ETEN: 
We aten een uitstekende gegrilde vis-
schotel onder de geurende bougain-
villea van Les Baux, op de Place du Châ-
teau. Ultravriendelijke bediening en
zeer betaalbaar. De moeder van de uit-
bater heeft op 500 meter van het dorp
een chambre d’hôte met slechts twee
kamers, maar mét zwembad en tuin.
Vanaf 80 euro per nacht met ontbijt.
www.loustalounet.com

TIP:
Nog tot eind augustus elke vrijdag om
22 uur is er een gratis bezoek met
kaarslicht en vertrek aan het toerisme-
kantoor, op dinsdag om 14 uur (3 euro). 
Meer info: www.cagnes-tourisme.com -
http://jacquelinematteoda.over-
blog.com

Op amper 40 kilometer van het mondaine Cannes
vertoef je letterlijk in de hoogste sferen in het
rotsdorp Gourdon. Op een hoogzomerse dag ben
je er zeker niet alleen, er zijn ‘poteries’, ‘bijoute-
ries’ en ‘parfumeries’ bij de vleet. Maar de spec-
taculaire ligging boven de steile afgrond van de
Gorge du Loup maakt alles goed. Loop tot op het
dorpsplein tot aan de oriëntatietafel en je krijgt
hier een spectaculair panorama over de Mediter-
ranée, van Nice tot Cannes. En ook Corsica kan
aan de horizon opduiken. 

Hoogvlakte
Hier houdt het voor liefhebbers van vergezichten
meestal op, maar wij rijden nog verder bergop en
belanden via smalle
wegen met lage ste-
nen muurtjes op de
hoogvlakte van Caus-
sols (1.134 meter) die
nauwelijks in een reis-
gids voorkomt. Een
fascinerende woeste-
nij bezaaid met keien,
af en toe een dennen-
boom en geurende,
wilde planten. Ge-
knipt voor een filmde-
cor. 
Nog hoger bevindt
zich op het Plateau de
Calern het Observa-

toire de la Côte d’Azur (OCA), een terrein waar
meerdere sterrenkijkers bij elkaar staan. 
’s Avonds is de sterrenhemel er hallucinant. Op
zondag, nog tot 30 september, zijn er hier rond-
leidingen, telkens om 15 uur.  Vergeet je verrekij-
ker niet!
Beneden snijdt het riviertje Le Loup als een mes
door het landschap. De Gorge du Loup is het ter-
rein voor pootjesbaders of zelfs canyoning. Langs
smalle kronkelwegen kan je de kloof volgen. Je
staat er nauwelijks bij stil dat je hier op minder
dan een half uur van de Côte d’Azur bent. Opval-
lend veel fietsers gaan hier de strijd aan met de
stevige hellingen.  We vinden de wegen niet altijd
zonder gevaar, maar toch zijn ze ronduit adem-
benemend.

LOGEREN & ETEN: 
Le Mas Shabanou is een riante
villa op een groot domein in
Roquefort les Pins met vijf
luxekamers. Ook nog twee 
gîtes en twee flats (tot acht
personen) met eigen keuken.
Zwembad, fitness en massa-
ges. ‘s Avonds kan je hier uit-
stekend tafelen. Vanaf 140
euro per nacht met ontbijt.
www.mas.shabanou.com of
www.frankrijkhuis.be
Observatiecentrum:
www.oca.eu 
Meer info: www.gourdon06.fr
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Vanuit Villes-sur-Auzon, aan de voet van de Mont Ventoux,
biedt de wijncoöperatie rondritten aan met een elektrische
Solex waarbij je onderweg diverse wijnen proeft. Met een
stafkaart op het stuur rij je dwars door de wijn-, olijf- en
boomgaarden met kersen en abrikozen. 
Op het dorpsplein van Flassan staat Gabriel ons al op te wach-
ten voor een eerste wijnproeverij, een rosé vergezeld van een
lokale geitenkaas. In het dorp lijkt de tijd stil te staan. We
hebben ons geïnstalleerd onder een plataan aan de fontein.
Af en toe rinkelt de deurbel van de kruidenier of komt een
Fransman voorbij met een stokbrood, een kilo tomaten of
wat fruit. Hogerop in het dorp springen we binnen bij La Ru-
chofruit, waar artisanale confituur en tapenades worden ge-
maakt. Eigenares Hélène laat ons gul proeven van haar pro-
ducten. 
Van hieruit vervolgen we onze weg tussen de wijngaarden

en olijfbomen. Gabriel brengt ons naar een gedekte tafel,
compleet met ruitjesdoek, stokbrood, kaas, terrine, fruit en...
wijn natuurlijk! Tijd voor onze picknick met uitzicht op de
wijnvelden.
Na een stop in Gigondas, een wijndorpje met smalle straatjes
en een prachtig uitzicht, staat er nog meer wijn op het pro-
gramma. We gaan zelf wijn maken! Bij wijnmaker Lavau legt
Aurélie ons het verschil uit tussen syrah en grenache, de
meest voorkomende druivensoorten in de Rhônestreek. Ver-
volgens gaan we aan de slag in het ‘labo’, tussen de wijnvaten
waar de lucht doordrongen is van gistend druivensap. In een
klein proefbuisje mengen we syrah, grenache en op vat ge-
rijpte wijn, telkens in een andere verhouding. Wanneer we
onze beste combinatie hebben ontworpen, maken we hier-
van een fles, waarop een etiket komt met onze naam. Ook de
stop erop zetten doen we zelf zodat we huiswaarts keren met
een fles van eigen makelij.
Maak zeker ook een omweg langs Séguret, een ander ‘mooi-
ste Franse dorp’. Het versterkte dorp bestaat uit niet veel
meer dan twee geplaveide straatjes die tegen een helling lig-
gen, maar het ademt een serene sfeer uit die ver zoek is in
veel andere Provencaalse dorpen.

LOGEREN & ETEN:
In het mooie Provençaalse dorpje Murs en niet ver van de Mont
Ventoux kan je logeren in hotel Le Crillon. Mooie kamers, prima
ontbijt en ideaal gelegen. Tweepersoonskamer met ontbijt vanaf
94 euro. www.lecrillon-luberon.com 

WIJN ASSEMBLEREN IN VIOLÈS: 
www.lavau.eu 

ELEKTRISCHE SOLEX: 
Solex huren in Villes-sur-Auzon: www.terraventoux.fr 
Meer info: http://villes-sur-auzon.fr

Het pleintje van Flassan, een van de dorpjes die je
aandoet met een elektrische Solex. Foto Sterken

Het Observa toire de la Côte d’Azur op de
hoogvlakte van Calern. Foto Caroline Rose

Het rotsdorp Gourdon hangt bijna boven
de afgrond van de Gorge du Loup. Foto MU
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Teksten: Marc Uyttenhove, Hans Sterkendries, Jan Dirkx

BRANTES

SAINT-PAUL-DE-VENCE

ERHEEN: ‘s zomers rijdt de tgv vanuit Brussel naar Avig-
non in  ± 4 uur.  Cannes is 7.12 uur en Nice 7.44 uur.
www.b-europe.com
Met het vliegtuig naar Nice met easyJet of Brussels Air-
lines vanuit Brussel en vanuit Charleroi met Ryanair in 1.30
uur.
REISGIDS: 100x Provence & Côte d’Azur, uitg. Lannoo.
INFO:www.provence-toerisme.com 

Koken met bloemen

In Les Aventurières du Goût leert Odile je koken met wilde bloemen en kruiden die je eerst
zelf gaat plukken. Foto Sterken

Saint-Paul-de-Vence is het drukst bezochte dorp van
de Azurenkust, op amper 15 minuten rijden van Nice.
Sinds de jaren 50 streken hier acteurs, artiesten en
schrijvers à la Romy Schneider, Jacques Brel, Elisabeth
Taylor, Jean-Paul Sartre en Simonne de Beauvoir neer.
Schilder Marc Chagall ligt er begraven op het kerkhof.
Yves Montand en Simone Signoret leerden elkaar hier
kennen en trouwden er. 
Iedereen die zich door de smalle 14de-eeuwse toe-
gangspoort wurmt, moet eerst voorbij het Café de la
Place en zijn stoffige ‘boulodrome’, het populairste 
petanqueveld ter wereld. Terwijl obers op het terras
van het oer-Provençaalse café aan- en aflopen, rollen
onder de platanen onophoudelijk de ‘boules’.
In de hoofdstraat - de Rue Droite of Rue Grande - hob-
belen we van de ene kunstgalerij naar de andere. Nooit
heb je de indruk in een platte toeristenkermis terecht
te komen.
Nog meer kunst ontdekken we in de Fondation
Maeght, een domein met tussen de pijnbomen bizarre
sculpturen van grootmeesters uit de moderne kunst.
Absolute wereldtop op een sublieme locatie. 

LOGEREN & ETEN: 

Op enkele minuten van Saint Paul ligt een van de top -
hotels van de Azurenkust: Le Mas de Pierre, een Relais &
Châteaux die opgevat is als een Provençaals dorp. Alles is
topniveau: de service, spa met massages, de 48 roman-
tisch ingerichte kamers en suites, het smaakvolle ontbijt-
buffet. De bistrot (menu’s vanaf 34 euro) en het gastrono-
misch restaurant (vanaf 65 euro) zijn ook open voor niet-
gasten (brunch op zondag). Een nacht met ontbijt en
lunch of diner kan vanaf 190 euro per persoon. 
www.lemasdepierre.com
Meer info: 
www.saint-pauldevence.com
www.fondation-maeght.com

Slenteren tussen kunst 

Saint-Paul-de-Vence ligt spectaculair hoog boven de heuvels. Het dorp is helemaal
ommuurd en grondig gerestaureerd. Foto Corbis
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Brantes is een schattig dorpje met slechts 65 in-
woners dat als het ware aan de zijkant van de
Pié-Chastel klif hangt, met een ongelooflijk
mooi uitzicht op de Mont Ventoux. Er wonen
nogal wat kunstenaars die nog de authentieke
Provençaalse ‘santons’ maken, handgeschilder-
de  kerstfiguren van klei. 
Brantes bestaat voornamelijk uit smalle straat-
jes van kalksteen met kronkelende bochten die
dan weer omhoog en dan weer omlaag lopen en
treden die je langs alle middeleeuwse stenen
huizen leiden met gewelfde passages en oude
poorten, typisch voor de Provence. 
In Brantes wacht Odile van Les Aventurières du
Goût ons op voor een cursus koken met bloe-
men. Daarvoor moeten we eerst de natuur in om
kruiden, bloemen en salades te plukken. Na een
mooie wandeling door het dorpje gaan we aan
de slag: aperitiefhapjes, meerdere voor- en
hoofgerechten en een taart met bloemen wor-
den vakkundig gemaakt en... opgegeten met

zicht op de Mont Ventoux. 
Van Brantes is het 27 km naar Vaison la Romaine,
veeleer een stad, maar wél met een oud centrum
dat tegen een heuvel is aangebouwd en bekend
is dankzij de vele Romeinse opgravingen. Vooral
de immense villa’s (sommige tot 5.000 m² groot)
geven een idee van het belang van deze stad in
de Romeinse periode. Nog indrukwekkender is
het halfronde theater, waarin ook dezer dagen
nog opvoeringen worden georganiseerd, en het
museum met opgravingen.

LOGEREN & ETEN: 
Even buiten Vaison la Romaine in een gezellig huis
tussen de wijngaarden en fruitbomen kan je te-
recht in een van de vijf moderne kamers van de
chambre d’hôtes Le Jour et La Nuit. Probeer zeker
de table d’hôtes, want je eet hier uitstekend. Heel
uitgebreid ontbijt met alles erop en eraan. Twee-
persoonskamer met ontbijt vanaf 85 euro.
www.journuitvaison.fr

KOKEN MET BLOEMEN:

www.lesaventurieresdugout.com
ofhttp://polebio.org/?page_id=55
Meer info: www.vaison-la-romaine.com
http://provencemotion.com/nl/brantes_nl
www.montbrunlesbainsofficedutourisme.fr

Vaison la Romaine is bekend voor zijn vele
Romeinse opgravingen. Foto Sterken

WOENSDAG 15 AUGUSTUS
Poperinge. 35-120 km. Zaal Maeke
Blyde, Van Merrisstraat.

ZATERDAG 18 AUGUSTUS
Aalter. 20 km. 15 u, Cardijncentrum,
Lostraat 39
Aarschot. 25-45-65-85 km. 10-14 u,
Parochiezaal Bekaf, Bekaflaan.
Bouwel. 50-80 km. 12-14 u,
Café Palmenhof, Herenthoutse -
steenweg 71.
Geel. 75 km. 12-14 u, Café De Welkom,
Aardseweg 66.
Helchteren. 12.30-14.30 u, 
T.I. Don Bosco, Don Boscostraat.
Herzele. 15-30-50 km. 7.30-14 u.
Basisschool, Tuinwijkstraat.
Nazareth. 50-75-105-150 km. 
7-14 u, Café Edemolen, 
Steenweg op Deinze.
Neeroeteren. 50 km. 8.30-9.30 u, 
Café Oud-Oeteren, Scholtisplein 28. 
Vossem. 35-75 km. 12.30-14 u,
Café In de Congo, Dorpsplein 11.

ZONDAG 19 AUGUSTUS
Adegem. 50-80-115 km. 7-10 u, 
Café Dambert, Adegem Dorp 15.
Bever. 30-45 km. 8-10.30 u, 
Feesttent te Bever.
Dessel. 60 km. 10 u, Taverne De Witte
Haas, Groesgoor 31.
Gistel. 20 km. Administratief Centrum,
Heyvaertlaan 18. 
Lint. 75 km. 7.30-9.30 u, 
Café ’t Hoefijzer, 
Liersesteenweg 10.
Maasmechelen. 60 km. 8.30-9.30 u,
Café Bloemenhof, Boudewijnlaan 34.
Oostende. 60 km. 8-10 u, 
De Vlasschaard, Oudstrijdersplein 5.
Wemmel. 25-50-80 km. 7-11 u, 
Feesttent, Dr. Folletlaan. 
Zaventem. 55 km. 10.30 u,
Kerkplein Sint-Martinus. 

DINSDAG 21 AUGUSTUS
Berlaar. 40 km. 16-18.30 u,
Café De Ballaer, Markt 27.
Buvingen. 40 km. 13 u, 
Park van de Vriendschap, 
Mielenstraat 1.

DONDERDAG 23 AUGUSTUS
Roeselare. 25-50-75-100-125-150 km.
9-14 u, Expo Roeselare, 
Diksmuidsesteenweg 400.

ZONDAG 12 AUGUSTUS
Sinaai-Waas.6 tot 30 km, 7.30-15 u.,
Parochiezaal, Dries.

ZATERDAG 18 AUGUSTUS
Affligem. 6-12-18 km. 8 -15 u. Gasthof
d'Oude Brouwerij, Abdijstraat.
Kinrooi. 4 tot 21 km. 7-15 u. Voetbal-
kantine Hoger Op Molenbeersel, 
Truyenstraat.
Zonhoven. 6 tot 24 km. 7 -15 u.
Gemeenschapscentrum Tentakel,
Kneuterweg.
Egem. 5 tot 20 km. 7 -15 u. Vrije 
Gemengde Basisschool, Molenakker.
St.-Gillis-Waas. 6 tot 25 km. 8 -15 u. 
Basisschool De Eeckberger, Eeckberg-
straat.
Snaaskerke. 8-16-22 km. 7 -15 u. 
Cultureel Centrum, Dorpsstraat.

ZONDAG 19 AUGUSTUS
Leopoldsburg. 5-10-20 km. 7 -15 u.
Zaal Orbis (Harmonie), Nicolaylaan.
Ronse. 6 tot 30 km. 7 -15 u. KSO 
Glorieux (vroeger T.I.D.), Sint-Pieters-
nieuwstraat.
Wechelderzande. 4 tot 35 km. 7 -15 u.
Zandfluiter, Tulpenlaan.
Kruibeke. 7 tot 30 km. 8 -15 u. 
Gemeentelijke Lagere School,
Edmond Gorrebeekstraat.
Boutersem. 4 tot 30 km. 7 -15 u. 
Gemeentelijke Feestzaal,
Kerkomse steenweg.
Hoepertingen. 5 tot 20 km. 7 -15 u.
Parochiecentrum, Kasteelstraat.
Opwijk. 6 tot 31 km. 7.30-15 u. Refter
Vrij Katholiek Onderwijs VKO, Karen-
veldstraat.
Ruiselede. 4 tot 35 km. 7 -15 u. Insti-
tuut Sancta Maria, Pensionaatstraat.
Sijsele. 6 tot 24 km. 8 -15 u. Feesttent
Marollenkermis, Dorpsstraat.
Houthulst. 6 tot 25 km. 7 -15 u. 
Dorpshuis, Mgr. Schottestraat.
Ledegem. 6 tot 25 km. 7 -15 u. Zaal Sa-
menkomst, Sint-Eloois-Winkelstraat.

Nieuw
wandelnetwerk
in Meetjesland 
In de provincie Oost-Vlaanderen
zijn 260 km wandelwegen sa-
mengebracht in het nieuwe Wan-
delnetwerk Meetjeslandse Kre-
ken. Aan de hand van 104 ge-
nummerde knooppunten kun-
nen wandelaars eindeloos hun
eigen trajecten uitstippelen.
Trekpleisters zijn onder meer de
Molenkreek, het Leopoldkanaal,
de Asseneedse kreken Grote en
Rode Geul, het Plein van Kaprijke,
de ‘kathedraal van het noorden’
in Watervliet en het middeleeuw-
se stadje Middelburg. De bijho-
rende kaart kost  6 euro. (HSte)
Meer info: www.tov.be
www.toerismemeetjesland.be

PRAKTISCH

Het Laatste Nieuws 
Périodicité : quotidienne 

Tirage : 343 310 ex 
Date de parution : 11-12 août 2012 

Nationalité : belge




