
ten voordele van de MS-Liga Limburg

met de medewerking van de diensten Toerisme en 
de financiële steun van de gemeentebesturen van 

Pelt, Peer, Bocholt, Hamont-Achel & Lommel.

www.teutenroute.be

ZONDAG 19 mei

Locatie Restaurant Kompenhof 
 Hamonterweg 165 - Neerpelt
 Ruime parking met ingang Geuskens

Catering Ontvangst met een tasje koffie of thee, een glaasje fruitsap  
 met een licht ontbuffet.
 Voor het vertrek van een fietstocht van 61,3 km. ontvangt 
 men 10 jetons om iets te drinken en te eten in de 
 verschillende Teutenhuizen.
 Na de fietstocht wordt u een glaasje Cava, wijn, bier of iets 
 fris aangeboden en kan u genieten van een uitgebreide 
 barbecue of -in geval van slecht weer- een warm vlees- en 
 visbuffet.
 Als afsluiter is er een dessertbuffetje met koffie of thee.

Kostprijs € 60 per persoon
 Inschrijven via info@teutenroute.be met vermelding van:
 VIP-arrangement voor ......... personen 
 De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het 
 inschrijvingsgeld op rekening BE63 4542 0976 6108.

 VIP - ARRANGEMENT

Voor de prijs van €30 i.p.v. €35 (uw voordeel= €5) kan u kiezen 
uit 4 culinaire fietstochten.

Twee fietstochten zijn 62,7 km lang. De 1° tocht vertrekt vanuit het 
teutenhuis van Lutlommel met spek met eieren bij de start en een 
rijstpapje bij aankomst. De soep staat klaar in Hamont-Lo en de 
Vlaamse schotel wordt geserveerd in de MS-kliniek in Overpelt.
Kiest men voor fietstocht 2 ontbijt men in Sint-Huibrechts-Lille met 
als afsluiter de kruidenpannenkoek. Onderweg wordt de soep op-
gediend in Lutlommel en is er stoofvlees met friet in het teutenhuis 
van Achel.

De 3° en 4° fietstochten vertrekken beiden vanuit Kaulille waar de 
plaatselijke voetbalclub zorgt voor spek met eieren als ontbijt en 
boekwijtkoek als afsluiter. 
Kiest men voor een tocht van 54,8 km wordt de soep opgediend in 
Sint-Huibrechts-Lille en kan men genieten van een heerlijke pasta 
op de Vliegbasis van Kleine Brogel. 
Wordt gekozen voor de tocht van 57,3 km is er een lekker tas soep 
in Wijchmaal en wacht de Vlaamse keuken in het teutenhuis van 
Overpelt.

Men kan inschrijven via Info@teutenroute.be met vermelding van 
culinaire fietstocht met startplaats Lutlommel, Sint-Huibrechts-Lille 
of Kaulille. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het 
inschrijvingsgeld op rekening BE63 4542 0976 6108.

 CULINAIRE FIETSTOCHT

NIEUW: 4 culinaire fietstochten  & 1 VIP-route

D E F E N S I E
VOORRANG AAN VREDE



 Kom met je familie, vrienden, leden van je vereniging   
 of collega’s volop genieten van diverse fietsroutes die 
 je zullen leiden langs autoluwe wegen en fietspaden 
 doorheen het prachtige en bosrijke natuurlandschap 
 van Noord-Limburg.

 In de verschillende Teutenhuizen staan plaatselijke 
 verenigingen klaar om  de fietser te verwennen met 
 culinaire streekgerechten en een uitgebreide drankenkaart. 
 Bovendien is er een ruim animatieprogramma.

 Fietsers kunnen tussen 8 en 15 uur inschrijven en 
 vertrekken vanuit elk Teutenhuis. 
 De deelnameprijs bedraagt slechts € 4 en kinderen 
 jonger dan 13 jaar mogen zelfs gratis deelnemen.

De deelnemer kiest zelf waar hij wenst te verpozen. Voor 
een gewone consumptie betaalt hij € 2 of twee teuten.
Dit betaalmiddel kan hij in alle teutenhuizen gebruiken.

Voor meer info 

De prijswinnaars van de Teutenroute 2018

www.teutenroute.besurf naar

 DE TEUTENROUTE

 DE TEUTENHUIZEN

 INSCHRIJVINGEN

 DEELNEMERSKAART
 Bij inlevering van het ingevulde strookje van uw
 deelnemerskaart geniet u van volgende voordelen:
 •  persoonlijk gadget per betalende deelnemer
 •  uitgebreid fietsplan en -folder
 •  verzekering Sport Vlaanderen
 •  deelname aan een tombola met als prijzen 
    3 elektronische fietsen The-Bikes en 
  8 weekend/midweek arrangementen in Center Parcs

 •  Kleine Brogel
 Hof Bergendal - Vliegbasis Kleine Brogel
 •  Wijchmaal
 Cafetaria Sporting Wijchmaal - Sportlaan 10
 •  Overpelt
 Revalidatie & MS-centrum - Boemerangstraat 2 
 •  Lutlommel
 Cafetaria Lutlommel VV - Konijnenpijp 29
 •  Achel
 Sporthal De Koekoek - Grevenbroekstraat 11
 •  Hamont-Lo
  Fanfarezaal - Leeuwerikstraat 12 
 •  Sint-Huibrechts-Lille 
  De Lilse Meulen - Windmolenstraat 10
 •  Kaulille
  Cafetaria Kaulille FC - Erkstraat 19
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