WEG MET ZADELPIJN!

Kom langs voor een
gratis zadelmeting en
test het zadel 40 dagen.
Indien het zadel niet
naar wens is krijgt u het
aankoopbedrag terug!

Met fotozoek tocht voor

Dag 1		Richting Westelbeers, door Landgoed De Utrecht,
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Hilvarenbeek en Spoordonk en via Vessem terug…

kinderen!

Hemelvaartsweekend
30 mei - 31 mei - 1 juni 2019
Eersel
Dag 2		Richting Riethoven en Westerhoven, door de
		

Dijk 40a | 5521AZ | Eersel | 0497-513098
www.fietsland.com | info@fietsland.com

Lommelse Sahara en via de Cartierheide terug…

km
± 25± 45
km
± 65km

Dag 3		Richting Zandoerle, langs het Beatrixkanaal,
		

door Best en Oirschot en via Oostelbeers terug…

Hemelvaart 2019 en alweer de 27e
3-daagse. Start en
aankomst bij Hotel Restaurant De Bengel op de Markt in
Eersel. Zoals elk jaar weer met routes door de prachtige
Kempen en met zorg gekozen controleposten bij horecagelegenheden. Er zijn natuurlijk ook voldoende rustmogelijkheden onderweg. Allemaal voorwaarden voor drie
mooie fietsdagen. Wij hopen u op deze dagen te mogen
begroeten.
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Met fotozoek tocht voor

kinderen!

1 DE ROUTES
	Dagelijks heeft u keuze uit de afstanden ca. 25, 45 en 65 km.
Deze routes voeren langs vele rustige en mooie plekjes en
bezienswaardigheden in het Grenspark-gebied.
Deze routes worden met routepijlen aangegeven.
2 FOTOZOEKTOCHT
	Net zoals vorig jaar organiseren we een fotozoektocht voor
de kinderen. Elke dag is er een nieuwe fotozoektocht tijdens
de 25 km route. Kinderen onder de 12 jaar kunnen hier
gratis aan deelnemen, mits zij begeleid worden door een
meerderjarige. Bij de inschrijving voor de 25 km route
kan men zich aanmelden voor deze fotozoektocht.
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar
fiets3daagse@cvdebuurlanders.nl

3

START EN EINDPUNT

Hotel Restaurant De Bengel, Markt 13 in Eersel.
	Na eerst ingeschreven te hebben kunnen deelnemers aan
	de 45 en 65 km dagelijks vertrekken van 9:00 uur tot 12:00
uur. D
 e deelnemers aan de 25 km kunnen van 11:00 uur tot
13:00 uur vertrekken.
4 SECRETARIAAT
	Op 30 mei - 31 mei - 1 juni 2019 is het secretariaat gevestigd
in H
 otel Restaurant De Bengel, Markt 13 in Eersel.
Dagelijks open van 8:30 uur tot 18:00 uur en
telefonisch bereikbaar onder nummer 06 - 10 85 22 28;
vanuit België: +31 6 10 85 22 28
5 DEELNAME
	Deelname is voor alle leeftijden, kinderen onder de 12 jaar
uitsluitend onder begeleiding van een meerderjarige. Indien
u niet alle dagen kunt deelnemen, kunt u per dag inschrijven.
6 INSCHRIJFGELD
	Het inschrijfgeld voor 3 dagen fietsplezier bedraagt
€ 10,- p.p. Per dag is het inschrijfgeld € 4,50 p.p.
Kinderen onder 12 jaar gratis mits onder begeleiding.
U ontvangt elke dag voor aanvang van de route een
kleine versnapering voor onderweg.
7 E.H.B.O.
	Op alle dagen tijdens de
3-daagse zal er bij de
controleposten een EHBO-koffer aanwezig zijn.
8 FIETSENSTALLING (op eigen risico)
	Wij bieden u de mogelijkheid om gratis uw fiets te
stallen na afloop van uw dagelijkse deelname aan de
3-daagse. U dient dit bij inschrijving wel te melden.
9 FIETSENREPARATIE
	Uw fietsplezier begint uiteraard met een goed onderhouden
en degelijke fiets en u draagt dus ook zorg voor het in bezit
hebben van een reparatiedoosje.

Boek een fiets- of wandelarrangement en
ontdek de mooie Brabantse Kempen
Hotel De Bengel | aan de historische markt van Eersel
Markt 13 | Eersel | tel. +31 (0)497 51 62 02 | www.hoteldebengel.nl

Hof 126 - 128
5571 CA Bergeijk
Tel. 0497 - 57 55 01
www.eddies-hr.nl

10 VERZEKERING
	Door uw vrijwillige deelname dient u zelf zorg te dragen
	voor een aanvullende verzekering bijvoorbeeld W.A.
Rechtsbijstand, materiele schade of ongevallen.

www.digi-z.nl

de
3-daagse in 2020 is
op 21 mei - 22 mei - 23 mei
3-DAAGSE HERKENNINGSTEKEN
11
	U bent als deelnemer aan de Internationale Grenspark
3-daagse herkenbaar als u het te verstrekken
herkenningsteken zichtbaar bij u heeft. Dit in verband
met hulp onderweg.
12 REGLEMENT
	Deelname aan de
3-daagse geschiedt geheel voor
eigen risico. Door inlevering van een ingevuld
inschrijfformulier gaat u akkoord met het reglement. 
	Een exemplaar van het reglement is verkrijgbaar bij het
inschrijfbureau.

