Fietsen
in de
Maasvallei

Landelijke Gilden brengt mensen en
gezinnen samen die het platteland

2019

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 Libelle-Nest

Rijksweg 427 - B-3630 Maasmechelen

bovenop!

t: (+32) 089 76 11 41- info@orange-immo.be
Verkoop, verhuur en beheer van vastgoed - B.I.V. 502475

www.orange-immo.be

Meer info: landelijkegilden.be.
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Nieuw dit jaar
Maaslandse Gordel fietst
langs de Heidedagen
015454

Verzekerd via

Praktisch

RivierPark
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30, 50 of 70 km
zondag 25 augustus 2019

Start 	– Maasmechelen-Opgrimbie,
gemeenschapscentrum, Hoekstraat 1
		

– Dilsen-Stokkem - Rotem,
parochiecentrum, Hoogbaan 120
i.s.m. Landelijke Gilde Rotem

Maasvallei

Fietsen naar de
Heidedagen
Tochten van 30, 50 en 70 km (Opgrimbie)
en 50 en 70 km (Rotem) gaan langs de
Heidedagen. Animatie vanaf 10 uur.
nationaleheidedagen.be

©Kobe Van Looveren

Stopplaatsen	
Onderweg mogelijkheden om even uit te
rusten en iets te drinken
i.s.m. Landelijke Gilde Meeswijk
Inschrijven
vanaf 8 uur tot 15 uur
Deelname 	€ 4 per persoon
(kinderen -13 jaar gratis)
Sport Vlaanderen-verzekering,
bewegwijzerde route, 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
landelijkegildeopgrimbie.be

Het RivierPark Maasvallei is een
uniek landschapspark dat de
landgrens tussen Nederland en
Vlaanderen overschrijdt. De Maas
speelt hier de hoofdrol. Verspreid in het landschap vormen
voormalige grindplassen blauwe waterspiegels. Bijzondere
fauna en flora kleuren de omgeving.
Naast een uniek natuurlandschap is de Maasvallei
ook gekend om haar rijk cultuurlandschap. Je vindt er
charmante Maasdorpjes waar de couleur locale nog sterk
aanwezig is. Fietsend door de Maasvallei wordt de eigenheid
en charme van het gebied onmiddellijk duidelijk.
De winterdijken zijn autovrij, zodat je er ongestoord
kilometers aan elkaar kan rijgen terwijl je ten volle geniet
van het prachtige uitzicht. Niet voor niets is de Maasvallei
de nummer één streek voor fietsers.

Op de startplaatsen zijn
frisdranken, bieren, broodjes en
echte Limburgse vlaai verkrijgbaar
aan zeer democratische prijzen.

Kom en ontdek het RivierPark Maasvallei op
rivierparkmaasvallei.eu
Kom terug en ontdek meer!
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