
 

 

Op zondag 21 augustus organiseren wij onze 19de Smulfietseling. De KWB-afdelingen van Boortmeerbeek, 
Haacht St.-Adriaan, Keerbergen, Rotselaar en Tildonk slaan opnieuw de handen in elkaar om er weer een 
groot succes van te maken. 

Belangrijke opmerking: 

✓ Start en eindpunt van de toer is op dezelfde locatie. 

✓ Van de 5 afdelingen is er een afdeling die meewerkt achter de schermen, er is dat jaar geen stop bij 
deze afdeling 

✓ De samenstelling van de smulfietseling zal dus elk jaar variëren, en dat biedt de mogelijkheid om 
andere parcours te maken. 

✓ Begin en aankomst zijn op dezelfde plaats, dat maakt het parkeren van de wagens gemakkelijker 

 Praktische informatie: 

✓ Vertrek tussen 10.00 en 12.00 uur aan zaal Familia te Tildonk  

✓ Aankomst in Tildonk tussen 16.00 en 18.00 uur 

✓ Bij vertrek krijgt iedere deelnemer tickets voor aperitief, soep, voorgerecht, hoofdschotel, dessert en 
2 drankbonnekes om te gebruiken in een van de 4 stopplaatsen 

✓ Het parcours bestaat hoofdzakelijk uit verkeersarme wegen. 

✓ Het is over zijn ganse lengte (40 à 50km) bewegwijzerd.  

✓ Deze fietseling is een gezinsuitstap  en geen fietsrace, ieder legt het parcours af op zijn eigen tempo. 

✓ Leden betalen 20 euro, niet-leden 25 euro. Kinderen (tot en met 14 jaar) betalen 10 euro 

✓ Betaling doe je via het rekeningnummer: BE31 7440 1055 9855. Gelieve in de mededeling: je naam, 
reservatienummer (dat krijg je bij inschrijving),  telefoonnummer en het aantal deelnemers te 
vermelden. 

Alle inlichtingen over deze 5-sterren tocht kunt u verkrijgen via de website: https://www.kwbkeerbergen.be/ 
of via een van de 5-inrichtende afdelingen: 

• KWB Boortmeerbeek: 0479 31 80 33 

• KWB Haacht St.-Adriaan: 0474 32 04 52 

• KWB Keerbergen: 0475 93 96 82 

• KWB Rotselaar:0477 44 14 06 

• KWB Tildonk: 0478 22 62 69 

Inschrijving uitsluitend via GSM: 0468 58 35 22 na 17uur, daar krijg je dan een re-
servatienummer toegewezen dat je ook vermeldt bij de betaling.  

Inschrijven kan van 1 juli tot en met 10 augustus.  

**19de Smulfietseling** 
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