Met de medewerking van

Zondag
22 juli 2018

Assent
Bunsbeek
Kapellen 11e editie
Kortenaken
Rummen

Landelijke Gilden is een vereniging die mensen met
een hart voor het platteland samenbrengt. 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.

Aarschotse Buitenband

hagelandsegordel.be

Zondag 29 juli 2018

Toeren tussen Tongeren
Fietsen in het Land van Loon
Zondag 12 augustus 2018

Maaslandse Gordel
Zondag 26 augustus 2018

Ronde van Leuven
Zondag 26 augustus 2018

Met dank aan
• Verzekeringskantoor Omer Beelen BVBA •
• Sproeistoffen Theo Janssens - Kortenaken •
• Taverne Oud Cortenaeken - Kortenaken •
• Brood en Banket Melice - Waanrode •
• Hekwerken Eddy Desaer - Assent •
• VDV Home Interior - Webbekom •
• Frituur Den Hete Saté - Assent •
• Bouwbedrijf Andries - Glabbeek •
• Unizo Hageland: Hobby Farm, Schrijnwerkerij Grootjans,
Nelis Vakhandel, Eurospar Troonen L & N, Stijn Pans, Maes
bvba, Verhulpen Guido, Hatomec, Nijs Piping •
014773

Zondag 29 juli 2018

Praktisch
Datum

zondag 22 juli 2018

Start

Assent (Bekkevoort) – 0475 78 53 73
Akkerbouwbedrijf Vandebroeck - Koningsbos 17

Bunsbeek (Glabbeek) – 0486 12 88 23

Fruitbedrijf Overstyns - Oplintersesteenweg 16

Kapellen (Glabbeek) – 0495 17 31 16
Fruitbedrijf Veulemans - Groenstraat 2

Kortenaken – 0479 71 17 78
Melkveebedrijf Lemmens - Lapstraat 21

Rummen (Geetbets) – 0477 36 02 36

Kalverbedrijf Adams - Persoonsstraat 63

Inschrijven

van 8u00 tot 14u00 (15u voor de kleine rondes)

Deelnameprijs 	€ 3 voor leden Landelijke Gilden en hun gezin
€ 4 voor niet-leden
(kinderen onder 12 jaar gratis)
verzekering en gadget inbegrepen.
Op elke start- en stopplaats zijn hapjes en
streekprodukten te nuttigen
Meer info 	Landelijke Gilden Vlaams-Brabant
tel. 016 28 60 23 of
matthias.van.den.eynde@landelijkegilden.be

Routes
Grote ronde: 75 km
Er is één grote ronde die de 5 landbouwbedrijven
verbindt. Deze kan je op elke startplaats aanvatten.

Middelgrote ronde
Op elke startplaats kan je ook een middellange
ronde starten die 2 of 3 landbouwbedrijven verbindt.
Deze routes kan telkens op één van de vermelde
startplaatsen aanvatten:
• Assent – Kapellen – Kortenaken (50 km)
• Rummen – Bunsbeek (52 km)

Kleine ronde
Voor zij die liever wat minder kilometers afleggen,
voorzien we op elke startplaats ook een kleine ronde
die telkens 2 landbouwbedrijven verbindt:
• Assent – Kortenaken (28 km)
• Kortenaken – Rummen (31 km)
• Bunsbeek – Kapellen (24 km)

Mini ronde: 5 km

Voor de allerkleinsten is er op drie startplaatsen
ook een mini-route die eventueel ook gewandeld
kan worden: Assent, Kapellen en Kortenaken.

Grootste
Plattelandspeloton
Deze zomer verzamelt Landelijke Gilden het
grootste plattelands peloton van Vlaanderen.
Met deze actie willen we aandacht trekken
rond de zwerfvuilproblematiek op het
platteland. En hoe kan je dit beter doen dan
door te zorgen dat er minder afval is? Dit
doen we door met herbruikbare materialen
te werken. Het plattelandspeloton streeft
niet enkel voor een proper platteland, maar wil ook de
fietsende en wandelende leden van Landelijke Gilden
verzamelen onder één dak overheen de afdelingen.

>B
 reng na het fietsen
een volledige stempelkaart binnen
en ontvang een gratis drankbidon!
Een mobiele fietspechdienst voor pech of ongevallen die
TIJDENS de fietstocht gebeuren, staat gereed om u te
helpen. Tevens zijn op elke startplaats de routes visueel
uitgetekend.
Coördinatie:
Matthias Van den Eynde: 0472 68 69 82
Norbert Adriaens: 0486 12 88 23
Landelijke Gilden: 016 28 60 23 (tijdens kantooruren)
Deze elfde editie van de Hagelandse Gordel is
een organisatie van de Landelijke Gilden Assent,
Bunsbeek,Glabbeek, Kortenaken en Geetbets-Rummen.

