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Doe mee aan
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RivierPark
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Praktisch
Fietsen: 	20, 30, 45, 70 of 100 km
Datum:
zondag 27 augustus 2017
Start: 	– Maasmechelen-Opgrimbie,
gemeenschapscentrum, Hoekstraat 1
– Dilsen-Stokkem - Rotem,
parochiecentrum, Hoogbaan 120
ism Landelijke Gilde Rotem

Maasvallei

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.
©Kobe Van Looveren

Stopplaatsen:	NIEUW Onderweg twee mogelijkheden
om even gezellig uit te rusten en iets te
drinken
vanaf 8 uur tot 15 uur

Deelname: 	€ 4 per persoon
(kinderen -13 jaar gratis),
Sport Vlaanderen-verzekering, tombola
en routebeschrijving inbegrepen.
Bij het inleveren van je controle
stempelkaart krijg je een leuk gadget!
Meer info: 
Guido Gilissen: 089 76 24 78
Robert Warson: 089 76 03 29
opgrimbie.landelijkegilden.be
landelijkegildeopgrimbie.be

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.

Fietsen
met de kids

Kom terug en ontdek meer!
maasverkenner.eu, rivierparkmaasvallei.eu		

Gezinsfietstocht van 20 km
van Opgrimbie naar Leut
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Regionaal Landschap Kempen en Maasland
+32 (0)89 65 56 65, info@rlkm.be
©RLKM

Inschrijven:

Fietsen voor het
goede doel

Reisweg via autosnelweg E 314, afrit 33
Maasmechelen - Lanaken naar Rijksweg
N78 vandaar begeleiden wij u naar de startplaats via de bordjes ‘Maaslandse Gordel’
Op de startplaatsen bieden we u graag frisdranken, bieren, broodjes en echte Limburgse
vlaai aan en dit aan zeer democratische prijzen.

