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Fietstocht 2018 – ‘Het Vinne’, Zoutleeuw 

 
Dag iedereen 

Onze fietstocht zal dit jaar plaats vinden op zondag 27 mei 2018, met vertrekpunt natuurdomein ‘Het Vinne’ in 

Zoutleeuw. 

We fietsen twee lussen die telkens vertrekken in ‘Het Vinne’. De eerste lus is de ‘Stalen ros route’ van 23.3 km. We 

houden dan onze stop in ‘Het Vinne’ en fietsen vervolgens de tweede lus, de ‘Vinneronde route’ van 20,4 km. In totaal 

fietsen we dus 43.7 km, maar je kan ook stoppen na de eerste lus. Iedereen ontvangt bij vertrek de knooppunten en 

een plannetje. 

Het is mogelijk om fietsen te huren. Hiervoor moet je wel op tijd inschrijven. Kostprijs: een gewone fiets kost €7, een 

elektrische fiets €15, te betalen bij de inschrijving. Zorg ook dat je op tijd aanwezig bent op de dag zelf, want het neemt 

even tijd in beslag om de fietsen op te halen. 

Voel je je helemaal niet geroepen om te fietsen, maar ben je er ook graag bij, dan kan je in ‘Het Vinne’ de fietsers 

uitwuiven en ons daar weer ontmoeten bij onze stop en/of ’s avonds samen met ons de dag afsluiten bij het etentje. 

Je kan prachtige wandelingen maken in het natuurdomein. 

Voor de liefhebbers voorzien wij ’s avonds een warm buffet in de bistro van ‘Het Vinne’. De kostprijs hiervoor is €35, 

dessert inbegrepen. Alle dranken zijn voor eigen rekening. 

 

 Waar & wanneer?... 

 

Wanneer?  

• Zondag 27 mei 2018, afspraak om 12:45 u stipt 

Waar?  

• Aan bistro ‘Het Vinne ‘ van ‘Provinciedomein Het Vinne’, 

Ossenwegstraat 70, 3440 Zoutleeuw. 

 

 

 Meer info 

 

Het is mogelijk om fietsen te huren. Hiervoor moet je wel op tijd 

inschrijven. 

Kostprijs: 

• een gewone fiets: €7 

• een elektrische: €15 

Te betalen bij de inschrijving. Zorg ook dat je op tijd aanwezig bent op 

de dag zelf, want het neemt even tijd in beslag om de fietsen op te 

halen. 
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 Prijzen en inschrijving 

 

Prijzen: 

Huur gewone fiets: € 7 

Huur electrische fiets: € 15 

Warm buffet in bistro ‘Het Vinne’ € 35 

 

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar 

Johan:  johandotremont@telenet.be met vermelding van je naam, 

aantal deelnemers en eventueel aantal fietsen die je wil huren of via 

telefonisch contact op het nummer 0477 582888. 

Je inschrijving is geregistreerd vanaf het moment dat je het juiste 

bedrag stort op rekeningnummer: BE35-0000102081-37 met 

vermelding ‘fietstocht/naam inschrijver'. 

Uiterste inschrijvingsdatum: 20 mei! 

Alle info vind je ook op de Familiekamp website. 

 

 Locatie 
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