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18E TEUTENROUTE ZONDAG 21 MEI 2017
Al fietsend de parels van het prachtige en bosrijke natuurlandschap van Noord-Limburg ontdekken…. Dat kan op zondag
21 mei 2017. Wij, de vliegbasis Kleine Brogel en de Fifty-One club De Teuten, heten jullie van harte welkom tijdens het
gezelligste fietsevenement in Noord-Limburg.

TEUTENHUIZEN

De fietsers kunnen zich tussen 8 en 15 uur inschrijven en
vertrekken vanuit één van de volgende 9 teutenhuizen:
n Peer: Hof Bergendal – Vliegbasis Kleine Brogel – Peer
n Overpelt: Het ‘Revalidatie & MS-centrum’ – Boemerangstraat 2 – Overpelt
n Eksel: Vrije basisschool Viejool – Schoolstraat 18 – Eksel
n Lommel: Cafataria ‘Den Dribbel’ (Soeverein) – Sportveldstraat 10 – Lommel
n Achel: Cafetaria sporthal ‘De Koekoek’ – Grevenbroekstraat 11 – Achel
n Hamont-Lo: De “Fanfarezaal” – Leeuwerikstraat 12 –
Hamont-Lo
n Sint-Huibrechts-Lille: De ‘Lilse Meulen’ - Windmolenstraat 10 - Sint-Huibrechts-Lille
n Kaulille: De “Kantine Kaulille FC” – Erkstraat19 – Kaulille
n Bocholt: Jeugdverblijfplaats Sloerodoe – Brogelerweg
150 – Bocholt
Binnen deze teutenhuizen staan plaatselijke verenigingen klaar om de deelnemer te verwennen met culinaire
streekgerechten, een uitgebreide drankenkaart en een
ruim animatieprogramma met live muziek.

GOEDE DOEL

Door deel te nemen en u in te schrijven voor de luttele
som van 4 euro steunt u rechtstreeks het Revalidatie
& MS-centrum Overpelt en de MS-Liga Limburg en
bovendien kunt u één van de drie elektrische fietsen
Mihatra en 9 reischeques Center Parcs winnen.
Dus… inschrijven is de boodschap!

VIP-ARRANGEMENT

Neem als ‘VIP’ deel aan de Teutenroute.
Bij aankomst in de VIP-tent van restaurant Kompenhof in Sint-Huibrechts-Lille ontvangt u een tasje
koffie, thee of fruitsap met enkele mini-croissants.
Voor uw vertrek van een fietstocht van 26,9 of 52,7
km worden u ook nog 10 jetons aangeboden om
binnen de verschillende teutenhuizen iets te consumeren. Na de mooie fietstocht wordt u een glaasje
Cava met een uitgebreide barbecue of – in geval van
minder gunstig weer- een warm vlees- en visbuffet
met aangepaste wijnen aangeboden. Als afsluiter is
er dan nog een dessertbuffetje met koffie of thee.
Mocht u niet over een fiets beschikken of deze niet
ter plaatse krijgen dan zorgen wij voor 15 euro dat
een degelijke toeristenfiets voor u klaar staat. Kortom
u wordt vanaf het begin tot aan uw vertrek door ons
in de watten gelegd.

MEER INFO

Voor meer Info over het VIP-programma, de fietsroutes
en de Teutenhuizen kijk op www.teutenroute.be

www.teutenroute.be
partners Teutenroute
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27STE BOKKERIEJE 28 MEI 2017
Een super gezellig en sportief dagje uit voor de hele familie!
Dit jaar bestaat Bokkerieje 27 jaar! Wij heten u van harte welkom tijdens het gezelligste fietsevenement van Belgisch
Limburg. Proef van de gezellige sfeer, van de natuur en de buitenlucht.
Tijdens de bijzondere en bewegwijzerde fietstochten ontdekt u de mooiste dorpjes, wetenswaardigheden, monumenten
en een prachtig natuurlandschap, terwijl u fietst in het spoor van de befaamde Bokkenrijders. U heeft volop keuze uit de
verschillende fietsroutes die aangeboden worden. Bovendien staan langs de routes gezellige Bokkenstallen opgesteld
waar u zich kunt inschrijven of waar u even kunt uitblazen. Natuurlijk staat een verkoelend streekbiertje of een plaatselijk
gerecht voor u klaar. En… de muzikale omlijsting zorgt voor de rest. Geniet tussendoor van uw gezelschap, van de
dranken, hapjes en streekproducten op de start- en stopplaatsen, waar telkens animatie is voorzien voor elke leeftijd.
Klim op het zadel en fiets met ons mee voor het goede doel door het groene Maasland. Geniet en beleef Bokkerieje 2017!

GOEDE DOEL

De opbrengst van Bokkerieje én van de Rally en de Benefietavond op 27 mei 2017 gaat dit jaar naar twee goede
doelen: Autisme Limburg en Dagverzorgingscentrum
“Het Maashuisje”.

FIETSROUTES

De routes gaan in enkele richting en zijn perfect bewegwijzerd! De vertrekplaats bepaalt de mogelijke route. De
bewegwijzering wordt opgeruimd vanaf 18 uur, dus tijdig
vertrekken is de boodschap. De Bokkenstallen zijn al
vanaf 8 uur geopend. U kunt in Echt (NL), Opitter, Stokkem of Maaseik uw fietstocht aanvatten. U kunt kiezen
uit verschillende fietsroutes:
n Bokkeriejer (54km): Start in Maaseik, Stokkem, Opitter
n Maasplassen (37km): Start in Echt of Maaseik (kortere
lus van 27km mogelijk via pontje Ophoven)
n Boslus Bergerven (36km): Start in Opitter of Maaseik
(kortere lus van 32km mogelijk)
n Maaslus (33km): Start in Stokkem of Maaseik (kortere
lus van 19km via pontje Grevenbicht)
n Kidstoer: Start in Maaseik (speciaal voor gezinnen
met kinderen tot 12 jaar met een leuke puzzeltocht)

BOKKENSTALLEN

bokken of 1,80 Euro. Elke vereniging die meewerkt en
een bokkenstal uitbaat, deelt in de opbrengst. Zij spannen zich in om je te verwennen met speciale hapjes en
drankjes en met swingende muziek en animatie. Vanaf
8 uur kunt u bij de Bokkenstallen al terecht! Parkeermogelijkheden zijn goed aangegeven.
n Maaseik, Grote Markt
· Rotary Club Maaseik
· Parkeren bij de sporthal. Volgt u P4
n Opitter, Opitterkiezel - Park Itterdal
· Blaaskapel Paxband
· Parkeren: volop mogelijkheden aanwezig in de buurt
n Echt (NL), Plats 1
· Museum van de Vrouw en Jeugdsurvival Echt
· Parkeren: Maaseikerpoort
n Stokkem, Maasstraat - Zaal Astrid
· Koninklijke Harmonie St.- Cecilia
· Parkeren: Koeweerd en de Wissen

MEER INFO

Voor uitgebreide informatie over Bokkerieje en voor de
extra activiteiten zoals de Rally en de Benefietavond kunt
u terecht op volgende website www.bokkerieje.org
Deelname < 12 jaar is gratis / > 12 jaar 4 euro p.p.

Alle consumpties in de bokkenstallen worden betaald
met ‘bokken’. Bokken zijn gele penningen die u in iedere
bokkenstal kunt kopen. Bokken zijn overal geldig, u kunt
ze in elke bokkenstal gebruiken om de consumpties
te betalen. Fiets u niet mee? Ook als bezoeker bent u
natuurlijk van harte welkom op iedere bokkenstal! Een
‘bok’ kost 0,90 Euro, een gewone consumptie kost 2

www.bokkerieje.org
partners Bokkerieje
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DRIEPROVINCIENROUTE 4 JUNI 2017
1 TOCHT, 3 PROVINCIES

Klaar om op zondag 4 juni de mooiste natuurplekjes van Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen al fietsend te ontdekken?
De Drieprovinciënroute doet precies wat zijn naam belooft: je passeert via een pittoresk parcours de gemeenten Beringen,
Ham, Tessenderlo, Meerhout, Laakdal en Diest. De doorwinterde fietser kan kiezen voor de route van 63 kilometer. Voor
wie het wat minder mag, zijn er ook verkorte routes van 39 km. Bij elke startplaats kan je bovendien van een lekkere
snack genieten om de broodnodige energie op te doen. Aarzel dus niet en kom met de fiets de 3 provincies ontdekken!

STARTPLAATSEN

PROVINCIE LIMBURG
n Tessenderlo:
Ter Scoete, Zavelberg 9, Gerhagen, VVV - toren
n Ham:
’t Vlietje, Sportlaan 10
n Beringen (Paal):
Domein Paalse Plas, Holststraat z/n
PROVINCIE ANTWERPEN
Laakdal:
Kasteel Meerlaer, Verboekt 115
n Meerhout:
Zaal de Kapel, Sint-Jozeflaan

EXTRAATJE
n

n

n

n

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
n OPGELET! Geen vertrekplaats meer in Diest, enkel
controlepost !
Exit Skybar VZW, Nieuwe Dijkstraat 44

MEER INFO
n
n
n

n

Inschrijving & vertrek: op alle 5 vertrekplaatsen
tussen 8 en 15 uur
Deelnameprijs: 4 euro (inclusief verzekering)
Afstanden:
De volledige route: Meerhout – Ham – Beringen –
Diest – Tessenderlo – Laakdal – Meerhout (63 km)
Verkorte routes:
Lus 1: Meerhout – Ham – Tessenderlo – Laakdal –
Meerhout (39 km)
Lus 2: Tessenderlo – Beringen – Diest – Tessenderlo
(39 km)
Gratis parking (aangeduid met P-borden) en rand
animatie op alle vertrek- en aankomstplaatsen.

n
n

Iedereen die zich heeft ingeschreven voor de fiets
tocht ontvangt in ruil voor de afscheurstrook aan de
inschrijvingskaart een lekkere hap in één van de vertrekplaatsen.
Overzicht hapjes, per vertrekplaats:
Meerhout: hartelijke smoutebollen
Ham: ambachtelijke portie frietjes
Beringen: croque monsieur
Tessenderlo: broodje met barbecueworst
Laakdal: traditionele zwarte of witte pens met appelmoes en brood
Bij inlevering van de volledig afgestempelde inschrijvingskaart neem je automatisch deel aan de tombola.
Op elke vertrekplaats zijn er oplaadpunten voor elektrische fietsen beschikbaar.
In Beringen (aan de Paalse Plas) kan je ook een fiets
huren. Je moet hiervoor wel reserveren. Je kan kiezen
tussen een gewone fiets, een elektrische fiets of een
tandem (en dit zolang de voorraad strekt).

Gedetailleerde beschrijving van de beschikbare routes:
www.drieprovincienroute.be

Meer info en gedetailleerde beschrijving van de beschikbare routes: www.drieprovincienroute.be

www.drieprovincienroute.be
partners Drieprovinciënroute
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24E MAASLANDSE GORDEL ZONDAG 27 AUGUSTUS 2017
Op zondag 27 augustus 2017 kunnen fietsliefhebbers 20, 30, 45, 70 of 100 kilometer fietsen tijdens de Maaslandse
Gordel. Het is al de 24ste editie van deze prachtige fietstocht doorheen het Rivierpark Maasvallei. Welke route je ook
kiest, onderweg kan je gegarandeerd genieten van het Maaslandschap én van een fris drankje.
In samenwerking met Toerisme Maasmechelen.

STARTPLAATSEN

De fietsers kunnen zich inschrijven tussen 8 en 15 uur
op volgende startplaatsen:
n Maasmechelen-Opgrimbie, Gemeenschapscentrum,
Hoekstraat 1
n Dilsen-Stokkem - Rotem, Parochiecentrum,
Hoogbaan 120
Op de startplaatsen bieden we u graag frisdranken,
bieren, broodjes en echte Limburgse vlaai aan en dit
aan zeer democratische prijzen.

GOEDE DOEL

De Maaslandse Gordel steunt Mané vzw. Dit is een
voorziening voor volwassen personen met een niet-aangeboren hersenletsel en/of fysieke handicap. Zij bieden
hun cliënten zorg op maat binnen woon- en dagondersteuning. Alle extra steun wordt enorm gewaardeerd.

NIEUW TIJDENS 24E EDITIE

Dit jaar voorzien we voor de eerste maal een gezinsvriendelijke fietstocht. Gezinnen met kinderen kunnen 20
kilometer veilig fietsen tussen de startplaats in Opgrimbie
en het mooie Maasdorpje Leut.

EXTRA

n	
Landelijke Gilden brengt mensen en gezinnen samen

die het platteland in hun hart dragen. Wil jij en je gezin
deel uitmaken van onze vereniging? Je bent altijd
welkom op één van onze activiteiten. Je ontvangt
bovendien ons ledentijdschrift Buiten en je krijgt er
een abonnement op het plattelandsmagazine Nest
bovenop! Meer info: landelijkegilden.be
n	
Rivierpark Maasvallei: In de Maasvallei bouwt het
Regionaal Landschap Kempen en Maasland samen met
vele partners geduldig aan een uit de kluiten gewassen RivierPark. In dit RivierPark wordt er gewerkt aan
aantrekkelijke landschappen. Een Maasvallei waar
Maaslanders trots op zijn en waar sportieve en natuurminnende toeristen rust vinden. Daarom ondersteunt
het RLKM met plezier initiatieven zoals de Maaslandse
Gordel, die de streekfierheid versterken.
	Onderweg zal je het merken, het RivierPark Maasvallei
laat zich niet in enkele woorden vatten. Daarom staan
er voor je vervolgbezoek MaasVerkenners klaar om je
mee te voeren langs de meest bijzondere plekjes van de
Maasvallei. Zo mis je zeker niets. Kom terug en ontdek
meer! Meer info op www.rivierparkmaasvallei.eu

MEER INFO
n
n
n

Deelnameprijs: 4 euro per persoon (kinderen -13 jaar
gratis).
Sport Vlaanderen-verzekering, tombola en routebeschrijving inbegrepen.
Bij het inleveren van je controlestempelkaart krijg je
een leuk gadget!

Nog niet alles duidelijk? Contacteer Guido Gilissen:
089 76 24 78 of Robert Warson: 089 76 03 29.

www.landelijkegildeopgrimbie.be
partners Maaslandse Gordel
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2017
DOMMELROUTE ZONDAG 17 SEPTEMBER 2017
Ontdek de groene gemeentes Hechtel-Eksel, Koersel, Helchteren en Peer met hun kleurrijke bossen, uitgestrekte
natuurgebieden zoals de Dommelvallei, de vallei van de Zwarte Beek en Bosland. Geniet van comfortabele fietsroutes,
plezante stopplaatsjes. Leuke hapjes en gezellige drankjes maken de dag compleet. Neem deel aan de korte route
(25-33 km) of waag je aan de grotere routes (35-52-62 km). Mooie prijzen voor deelnemers die het parcours voltooien
zoals vakantiecheques van 250 euro, jaarabonnementen Bokrijk ter waarde van 100 euro, arrangement Center Parcs …

STARTPLAATSEN

MEER INFO

n
n
n
n

n
n
n
n
n

Vliegbasis Kleine Brogel: 25, 35, 52, 62 km
Stermolen Eksel: 25, 32, 35, 52, 62 km
Watersnip Koersel-Kapelleke: 25, 32, 52, 62 km
Ter Dolen Helchteren: 32, 52, 62 km

HET GOEDE DOEL

Door je deelname draag je bij aan de diverse goede
doelen die gesteund worden door Fifty One Club de
Dommel uit Peer. (Steun aan minderbedeelden, lokale
verenigingen, mindervaliden, ... )

Inschrijvingen en vertrekken kan tussen 8 en 15 uur
Deelname kost slechts 4 euro
Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis mee
Alle deelnemers zijn automatisch verzekerd
Op de start/stopplaatsen zijn er laadpunten voor
elektrische fietsen voorzien.
n Gedurende de hele dag hebben we een permanentie
voor depannage- of hersteldienst.
Meer info vind je op de website:
www.dommelroute.be en ontvang
je aan de startplaats bij je inschrijving!
Op elke stopplaats kan je genieten
van diverse streekproducten, hapjes
en drankjes en is er een Live-band
die de sfeer verzorgt. Er is ook
animatie voor de kinderen!

www.dommelroute.be
partners Dommelroute
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m
maak kans ee en
leuke prijzeop
n*

Neem deel aan 3 van de 5 fietstochten
en maak kans op één van de volgende prijzen:
Een elektrische fiets Mihatra (E-Centro)
 geschonken door Mihatra B.V. - Eindhoven (NL)
Eén van volgende fietsvakanties
nE
 én van de 6 dagfietstrips in Zeeland
n Eén fietsvakantie van 2 dagen in Parijs
n Eén fietsvakantie van 3 dagen in Westhoek – Ieper en IJzervallei
n Eén fietsvakantie van 5 dagen in Bourgondië
n Eén fietsvakantie van 5 dagen in Moezel
n Eén fietsvakantie van 5 dagen aan de Rijn (voor één persoon)
 geschonken door de Zigeuner
Één ‘midweek of weekend’ bungalowcadeaubonnen in Erperheide in Peer,
De Vossemeren in Lommel en in het Limburgse Peel (NL) op te nemen naar keuze buiten de
Belgische schoolvakanties.
Eén ‘midweek’ hotelarrangement incl. ontbijt voor 2 personen in de Vossemeren in Lommel.
 geschonken door Center Parcs
Verzamel 3 stempels van 5 verschillende fietstochten op je stempelkaart en stuur deze
stempelkaart ten laatste tegen 30 september 2017 naar volgend adres:
Dhr. Willy Simons
Elerweg 36
B - 3680 Maaseik
Na de trekking, die zal plaats vinden in de loop van de maand oktober in aanwezigheid van de 5 organisatoren,
worden de winnaars persoonlijk ingelicht.

Naam: ................................................................................................................................................................................................................
Voornaam: .......................................................................................................................................................................................................
Straat: ................................................................................................................................................................................................................
Postcode: ..................................................... Gemeente: .........................................................................................................................
Telefoon/gsm: ................................................................................................................................................................................................
E-mail: ...............................................................................................................................................................................................................
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Teutenroute
21 mei Noord-Limburg
www.teutenroute.be

Bokkerieje
28 mei Maasland
www.bokkerieje.org

Drieprovinciënroute
4 juni Antw. – Vl.-Brab. – Limburg
www.drieprovincienroute.be

Maaslandse Gordel
27 augustus Maasland
www.landelijkegildeopgrimbie.be

Dommelroute
17 september Noord-Limburg
www.dommelroute.be

Deelnameprijs: 4 euro inclusief verzekering, tot 13 jaar gratis.
Gratis parking op alle vertrekplaatsen. Gratis animatie op alle rust- en stopplaatsen.
*Info prijzen zie keerzijde.

www.fietsenengenieteninlimburg.be

