25-50 Rally • Thiérarche • 2-4/09/2022
Beschrijving
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De Thiérache is een zeer specifiek gebied met zijn bocages en boomgaarden; het ligt ten zuidwesten
van Chimay.
Het telt meer dan 70 versterkte kerken die in de 16e en 17e eeuw door de dorpelingen werden
gebouwd om zich te verdedigen tegen de rovers en deserterende soldaten die in bendes alles op hun
weg plunderden en verbrandden.
De dikte van deze kerken herstelt de herinnering aan een gewelddadig gebied dat vele verwoestende
conflicten heeft gekend.
Er waren twee vormen van verdediging: de meest spectaculaire bestond uit een stenen en bakstenen
donjon die aan de liturgische ruimte werd toegevoegd; de tweede vorm, de kerk zelf, doorboord met
schietgaten, werd geflankeerd door torens of wachttorens die een verdedigingssysteem op zich
vormden.
De Thiérache werd voortdurend verwoest door militaire campagnes, de doortocht van ongeregelde
troepen, Spaanse invasies, belegeringen en tegenmarsen die het gevolg waren van de gebruikelijke
cyclus van gevechten tussen Frankrijk en Oostenrijk en Spanje.
Vrijdag 2 september
- Individueel traject met de auto: reken 2u30 tussen Brussel en het centrum van de Thiérache (± 150
km.)
- Wij ontmoeten u in het Hôtel-Château de la Marlière, 62-64 Rue Théophile Legrand in 59610
FOURMIES (tel: +33 3 27 58 88 00).
- Aperitief rond 18.30 uur
- Avondmaal rond 19h30 - 20h00 met uitleg over de Rally.
Zaterdag 3 september
- 9.15 uur vertrek in de richting van Wimy - Etreaupont
- Bekijk elk van de versterkte kerken zonder gids en wanneer het u uitkomt
- 11.30 uur : Aankomst in PARFONDEVAL voor het " Relais de la Chouette ".
- Uitlijnen van auto's en
- Rondleiding in de kerk van Parfondeval. (± een half uur)
- Aperitief en lunch in het Relais de la Chouette.
- 15h00 : Vertrek in de richting van Chimay via St Michel en Thiérache
- Passage door "Le Nouveau Monde".
- 17H00 : Aankomst in Château de la Marlière
- 17.30 uur: Bezoek aan de GENESTIN-werkplaats
- 19h00 : Aperitief
- 20h00 : Maaltijd in het kasteel.
Zondag 4 september
- Ontbijt om 7.30 uur
- Vertrek om 9.00 uur voor het bezoek aan een 19e eeuwse spinnerij in werking!
- 11.00 uur vertrek naar BIERCEE
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- 12.30 u : aankomst in de distilleerderij van Biercée
- Stalling van de wagens op het erf
- 13.00 Aperitief
- 13.15 Lunch en dan rond 15.00 uur terug naar uw "Sweet Home" wanneer het u uitkomt (via Lobbes Anderlues).

2

