
 

  

4. Fietstocht: 

verlaat de parking 'Kompenhof' en ga op de 

Geuskens naar links en volg de rode pijlen 

richting Teutenhuis Achel;  

 

vanuit Teutenhuis Achel volg je wederom de 

rode pijlen naar Teutenhuis Overpelt voor 

een bezoek aan de MS-kliniek; 

 

vanuit Teutenhuis Overpelt volg je terug de 

rode pijlen naar Teutenhuis Kleine-Brogel 

waar jullie alle vliegtuigen, ooit in gebruik ge-

weest op de vliegbasis, kunnen bewonderen. 

Het loont zeker de moeite om hier even het 

KB-airmuseum aan te doen. Kostprijs 2 euro. 

 

 

1. Programma: 

Vanaf 09 tot 11 uur; Ontvangst met een tasje 

koffie, thee of glaasje fruitsap met een licht 

ontbijtbuffet 

Vanaf 10 tot 11.30 uur; Vertrek voor een 

fietstocht van 53,6 Km 

Vanaf 16 uur; Aankomst in Kompenhof voor het 

aperitief  

Vanaf 17 uur; Barbecue of warm buffet i.f.v. 

het weer 

20 uur; Einde 

 

2. Locatie: 

Restaurant Kompenhof Hamonterweg 165 – 

3910 Neerpelt 

Ruime parking aanwezig met ingang langs 

Geuskens – 3910 Neerpelt 

3. Catering: 

 

• Ontvangst met een tasje koffie, thee of 

glaasje fruitsap met een licht ontbijtbuffet 

• Voor het vertrek ontvangt u de 

noodzakelijke informatie van uw fietstocht 

en 10 jetons waarmee u in de verschillende 

teutenhuizen iets kunt drinken en eten. 

• Na de fietstocht wordt u een glaasje Cava, 

witte wijn, biertje of iets fris aangeboden 

en kan u zich tegoed doen aan een barbecue 

van vlees en vis of indien het weer niet zo 

gunstig is van een warm vis- en 

vleesbuffet. 

• Als afsluiter is er nog een dessertbuffetje 

met een tasje koffie 
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Fifty-One Club De Teuten en Vliegbasis Kleine 

Brogel vormen een sterke tandem. 

De MS - steundagen ten voordele van het 

fundamenteel onderzoek naar Multiple Sclerose, 

georganiseerd onder impuls van de Vliegbasis Kleine 

Brogel en zijn peterstad Peer bogen op een 

jarenlange traditie. 

Ook dit jaar weer organiseren de Vliegbasis Kleine-

Brogel en de Fifty - One Club ´De Teuten`op 

zondag 06 mei 2018 voor de negentiende keer de 

mega - fietshappening ´De Teutenroute`binnen de 

jaarlijkse MS - actie.  

Niet alleen fietsen voor eigen plezier maar 

tegelijkertijd zijn steentje bijdragen voor de 

minder fortuinlijke medemens omschrijft krachtig 

de doelstelling van 'De Teutenroute' dat in dit 

kader is uitgegroeid tot een fietsfestijn waar ieder 

jaar meer dan 5.000 fietsers aan deelnemen. 

 

 

http://www.teutenroute.be/index.php/onze-teutenhuizen/teutenhuis-5-achel
http://www.teutenroute.be/index.php/onze-teutenhuizen/teutenhuis-5-achel
http://www.teutenroute.be/index.php/onze-teutenhuizen/teutenhuis-3-overpelt
http://www.teutenroute.be/index.php/onze-teutenhuizen/teutenhuis-3-overpelt
http://www.teutenroute.be/index.php/onze-teutenhuizen/teutenhuis-3-overpelt
http://www.teutenroute.be/index.php/onze-teutenhuizen/teutenhuis-1-peer
http://www.teutenroute.be/index.php/onze-teutenhuizen/teutenhuis-1-peer
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VIP-arrangement 

 

5. Kostprijs arrangement: 

60 euro (Incl. 10 drankjetons Teutenroute) 

 

6. Inschrijvingen: 

Via mail naar Info@teutenroute.be met vermelding 

van: 

VIP-arrangement voor …. (aantal) personen aan de 

prijs van 60 euro per persoon op naam van ………….. 

 

 

 

 

 

 

vanuit Teutenhuis Kleine-Brogel blijf je 

verder de rode pijlen volgen naar Teutenhuis 

Kaulille; 

 

vanuit Teutenhuis Kaulille volg je wederom de 

rode pijlen naar het  Teutenhuis Hamont-Lo. 

 

vanuit Teutenhuis Hamont-Lo volg je opnieuw 

de rode pijlen voor +/- 4,5 km waar je dan via 

de parking 'Kompenhof' de fietstocht 

beëindigt....  

 

 

 

http://www.teutenroute.be/index.php/media-foto/foto-s-2015#!2015teut_IMG_9178
http://www.teutenroute.be/index.php/media-foto/foto-s-2015#!2015teut_IMG_9185
mailto:Info@teutenroute.be
http://www.teutenroute.be/index.php/onze-teutenhuizen/teutenhuis-1-peer
http://www.teutenroute.be/index.php/onze-teutenhuizen/teutenhuis-8-kaulille
http://www.teutenroute.be/index.php/onze-teutenhuizen/teutenhuis-8-kaulille
http://www.teutenroute.be/index.php/onze-teutenhuizen/teutenhuis-8-kaulille
http://www.teutenroute.be/index.php/onze-teutenhuizen/teutenhuis-6-hamont-lo
http://www.teutenroute.be/index.php/onze-teutenhuizen/teutenhuis-7-neerpelt

