VIP-ARRANGEMENT TEUTENROUTE
Beste fietsliefhebber,
In naam van de organisatoren, de Fifty-One Club De Teuten en de vliegbasis Kleine-Brogel nodigen wij jullie van harte uit op
het VIP-fietsarrangement binnen de 21ste editie van de Teutenroute.
Wij durven hopen dat het weer jullie op zondag 15 mei zal toelachen maar weet alvast dat jullie niet alleen fietsen voor eigen
plezier maar tegelijkertijd jullie steentje bijdragen voor de minder fortuinlijke medemens want de totale opbrengst van deze
21ste editie gaat integraal naar de jaarlijkse MS-actie van de vliegbasis Kleine-Brogel en haar peterstad Peer.
Wij bieden jullie vandaag volgend programma aan:
Vanaf 09 tot 10 uur
Vanaf 10 tot 11 uur
Vanaf 17.00 uur
Vanaf 17.30 uur
20 uur

Ontvangst met een tasje koffie, thee of glaasje fruitsap en met een licht ontbijtbuffet
Vertrek voor de fietstocht van 59,8 of 68,6 Km
Aankomst op de vliegbasis Kleine-Brogel voor het aperitief
Warm vlees- en visbuffet met aangepaste wijnen afgesloten met een dessertbuffetje
Einde

Omschrijving van de fietstocht 59,8 Km:
•

verlaat de parking en ga naar de startplaats van het teutenhuis Kleine-Brogel op de vliegbasis en volg de groene
pijlen (13,1 Km) richting het nieuwe Teutenhuis Eksel;

•

vanuit Teutenhuis Eksel volg je wederom de groene pijlen (16,3 Km) welke je langs “Fietsen tussen de bomen” zal
leiden om dan verder te fietsen naar het Teutenhuis Overpelt voor een bezoek aan de MS-kliniek;

•

vanuit Teutenhuis Overpelt volg je terug de groene pijlen (9,4 Km) naar het nieuwe Teutenhuis Herent (Pelt) om
van hieruit over te schakelen op de rode pijlen (5,6 Km) in de richting van het Teutenhuis Kaulille.

•

vanuit Teutenhuis Kaulille volg je nu terug de groene pijlen (15,4 Km) om je fietstocht te eindigen in het Teutenhuis
Kleine Brogel waar jullie alle vliegtuigen, ooit in gebruik geweest op de vliegbasis, kunnen bewonderen. En mocht je
nog wat tijd hebben het loont zeker de moeite om hier even het KB-airmuseum aan te doen alvorens aan te
schuiven aan tafel.

Omschrijving van de fietstocht 68,6 Km:
•

verlaat de parking en ga naar de startplaats van het teutenhuis Kleine-Brogel op de vliegbasis en volg de rode pijlen
(10,4 Km) richting het Teutenhuis (Over) Pelt voor een bezoek aan de MS-kliniek;

•

vanuit Teutenhuis (Over) Pelt volg je vanaf dan steeds de groene pijlen (9,4 Km) om dan verder te fietsen naar het
nieuwe Teutenhuis (Herent) Pelt om van hieruit via de groene pijlen (9,8 Km) zich naar het Teutenhuis Achel te
begeven om vervolgens via de groene pijlen (9,4 Km) naar het Teutenhuis Hamont-Lo te fietsen waar jullie evt.
kunnen genieten van een croque uit het vuistje.

•

vanuit Teutenhuis Hamont-Lo volg je nu terug de groene pijlen (14,2 Km) richting Teutenhuis Kaulille om van
hieruit via de groene pijlen (15,4Km) je fietstocht te eindigen in het Teutenhuis Kleine Brogel waar jullie alle
vliegtuigen, ooit in gebruik geweest op de vliegbasis, kunnen bewonderen. En mocht je nog wat tijd hebben het
loont zeker de moeite om hier even het KB-airmuseum aan te doen alvorens aan te schuiven aan tafel.

In naam van de organisatoren en de MS-patiënten danken wij jullie voor jullie deelname en hopen wij jullie op zondag 07
mei 2023 wederom te mogen begroeten op de 22ste editie van onze Teutenroute.

