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Brasserie Bakkemieske : Brugstraat 61 Neeroeteren tel : 089/238880
Richting Opoeteren,na 750m RA(witte kapel) vlg Moonenkapelstraat.Splitsing RA,overgang
grindweg,vlg Niesstraat.Knpt vlg Rooierlee,overgang grindweg RD.Kabienstraat,splitsing
RA,RA kerk Opoeteren

Café De Oeter: Fortstraat 1 Opoeteren tel:089/564053
Langs kerk naar beneden,Fortstraat,einde LA.Rondpunt RD Zandstraat vlg 43.Kruispunt RD
Bergerstraat,LA vlg Ziepstraat.RA over brug Neeroeteren,RA dan jaagpad kanaal.Vlg
47,Knpt 47,vlg 45,knpt 45,vlg 27.Bij bord 27 met pijl links volgen,FIETSEN WIJ
RECHTDOOR!!RA Pannensjopweg richting Lidl,*oversteken*,LA Maastrichtersteenweg.

Café Majestic: Bospoort 10 Maaseik tel:089/564053
Richting Bosstraat,Markt LA,vlg 25,vlg 27,vlg 28, vlg 13,knpt,vlg Veestraat.*OPLETTEN
GEVAARLIJKE OVERSTEEK!!*,vlg Vennendijk.Einde RA vlg Voorshoventerweg tot
aan kanaal.LA,vlg 47,over brug richting Brasserie Bakkemieske.

Veel fietsgenot en geniet van uw lekkere trappist!!!
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Foto’s :
Telkens zijn er op de route vier foto’s genomen van de ene naar de andere deelnemende
horecazaak, de foto’s staan in volgorde zoals hierboven afgebeeld zijn. Schrijf onder elke
foto waar deze zich bevindt (straat en huisnummer),
Vragenlijst Trappistentocht 2021; tracht tijdens de fietstocht oplossingen te vinden voor
onderstaande vragen :
1 ) Welk type ,,Geocoching”,een vrije unieke variant,een ……………… kan men spelen
in het prachtige…………………………
2 ) Wat betekent ,,Sajële volgens de Groeëte Mezeiker Diksjênaer………………
3 ) Op welke datum opende Aquadroom zijn deuren?.............................
4 ) Hoe noemde de Maaseiker zilversmid en in welk jaar werd hij
geboren?.................................
5 ) Hoe noemt de oudste watermolen,uit welk jaar dateert ze,en sinds wanneer in de
huidige constructie?.....................................................................
Schiftingsvragen :
1 )Welk is de tijd,die de Peetvader van deze trappistentocht,fietst,mits het nuttigen op
iedere locatie van één van zijn geliefkoosde trappisten?............
2 ) Welk reserve getal zal er op zaterdag 6 november 2021getrokken worden ? .........

15de Fietstocht “ In ’t spoor van de Trappisten “

Beste fietsliefhebbers,

In deze enveloppe vindt u alle informatie omtrent de fietszoektocht “ In ’t spoor van de
trappisten”. Deze fietszoektocht is ongeveer 38 km doorheen Opoeterse bossen, Neeroeterse
natuurgebieden en pauzerend op een Maaseiker zonovergoten terrasje....

Wedstrijd
Schrijf onder elke foto in welke straat u deze locatie bent tegengekomen. De foto’s staan in
volgorde van de route, de eerste foto is echter afhankelijk van welk punt van de route u
vertrekt. Tussen elke horecazaak tellen we vier foto’s.
Deze fietstocht is volledig op eigen verantwoordelijkheid, De organisatie kan niet
verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen !!!

Prijsuitreiking
Iedere deelnemer kan zijn ingevulde formulieren t.e.m. 31 oktober 2021 binnen brengen in
de deelnemende café’s. De eerste 40 personen hebben altijd prijs en de winnaar wacht een
overnachting in Chimay voor 2 personen inclusief ontbijt 1 bon van 50€ in l’Auberge de
Poteaupré en 2 tickets voor Chimay Experience geschonken door de Brouwerij Chimay of
een driedaags fietsarrangement in hotel Valkenborg in ’t Zeeuwse Zoutelande !!
Prijsuitreiking zal plaatsvinden op vrijdag 12 november om 20u in Brasserie Bakkemieske

Wij wensen u alvast een gezellige tocht en véél succes !
Met vriendelijke groeten,
Kurt, Bèrke en Bart

Wedstrijdformulier:

Naam:....................................................................................................................
Adres:....................................................................................................................
Telefoon:...............................................................................................................
E-mail:...................................................................................................................

Stempels
Bakkemieske
Gesloten wo+do

Majestic
Gesloten ma+di

De Oeter
Gesloten wo

