
FIETSELING’22

14 AUGUSTUS
Begijnendijk-Herselt-Tremelo

www.fietseling.org

Heerlijk fietsen, beleven en feesten!

Verschillende routes 
van 20 tot 70 km!

Voor sportievelingen, 
recreatieve fietsers 

en gezinnen 
met kinderen!

Verrassend veel te 
beleven onderweg!

Zoektochten, rond-
leidingen, activitei-
ten en leuke plekjes 

ontdekken! 

Lekker picknicken, 
gezellige terrasjes!

Alle leuke plekjes 
langs de routes 

staan klaar 
om je te verwennen! 
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Fietseling



Fietsen! 
Vertrek vanaf 8.00u., aankomst tot 18.00u. 
vanaf centrum Begijnendijk, 
Herselt, Ramsel en Tremelo. 

20 km . Culinaire fietseling 
 vanaf iedere startlocatie
 20 km . Mini-fietseling
 40 km . Familie-fietseling
 60 km . Maxi-fietseling
70 km . Gravel Fietseling

Groepsstarten

 60 km . Tremelo 
start 9.00u. . gem. 25 km/u

Deelname: 5 euro, -12 j.: gratis 
Culinaire: 10 euro, -12 j.: 5 euro

Beleven! 
Gratis deelname activiteiten 
op vertoon van polsbandje (inschrijving)

Hapjes en drankjes 
langs de culinaire routes.

Passage langs speeltuinen, 
terrasjes en picknickplaatsen 
bij alle fietsroutes.

Gratis bezoek en zoektocht 
Sven Nys Cycling Center & Damiaanmuseum.

Springkastelen, kinderanimatie 
en wervelende optredens op de startlocaties.

Leuke picknickplekjes en 
gezellige terrasjes langs het parcours! 

NIEUW!

NIEUW!



Gezellig picknicken, 
lunchen of van een drankje 

genieten langs de routes!
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Gratis muziekoptredens, 
(kinder)-animatie, 
fietsherstelpunt 

en drank- en eetstandjes 
op iedere startlocatie!

www.fietseling.org

Feesten! 
Doorlopend animatie op de startplaatsen  
Begijnendijk, Herselt en Tremelo

Begijnendijk 
doorlopend springkastelen en grime 

14.30u. De Rammenas 
17.00u. Get Ready

Herselt
doorlopend springkastelen 

13.00u. Duo Senseetion 
20.00u.  Kontrair

Tremelo 
doorlopend springkastelen en animatie

14.30u. RitA (coverband)

16.30u.  Soulbrothers (Wim Soutaer, 
Charel van Domburg, Vincent Goeminne)

18.30u.  Starshifter (cover- en partyband)

19.00u. DJ

Gravelfiets huren?

Info en reservatie via  
fietshuren@svennyscyclingcenter.be



begijnendijk
buitengewoon boeiend

Inschrijven en deelnemen 
Op zondag 14 augustus, vanaf 8.00u. op de startplaatsen: 
Kerkplein, Begijnendijk - Gemeenteplein, Vest, Herselt 
B-Kantine K. Ramsel F.C., Ramsel - Damiaanplein, Tremelo

5 euro p.p. - kinderen t.e.m. 12 jaar gratis 
Culinaire Fietseling: 10 euro p.p. - kinderen t.e.m. 12 jaar: 5 euro p.p.
Deelname omvat verzekering, optredens, animatie, bezoek belevingscentra 
en -activiteiten, fietshersteldienst en -oplaadpunt, één drankje en 
één tombolalotje dat kans geeft op mooie prijzen.

Info 
Alle info vind je op www.fietseling.org, 

info@fietseling.org of via facebook > fietseling

Sportdienst Begijnendijk . 016 53 66 75
Sportdienst Herselt . 014 53 90 53

Dienst Vrije Tijd Tremelo . 016 52 54 40
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