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                  Zondag 24 juni 2018 
Promotie dag voor fiets en toerisme in Henegouwen 
                 www.velotourisme.be 

 
 
                                 

 
 
 
 
 
 
Mevrouw, 
Meneer, 
Beste vrienden fietsers, 

 
Hainaut Tourisme, het Toeristenbureau van Beloeil en Velaventure hebben het genoegen U uit te nodigen 
tot VELOTOURISME2018. 
 

VELOTOURISME2018 is : 
-Promotie dag voor fiets en toerisme in Henegouwen 
-fietstochten (35-60km) om kennis te maken met het nieuwe knooppuntensysteem van Henegouwen en met 
het  Kasteel van Beloeil 
-de Gravel Day, een bijzonder mooi Gravel GPS parkoers van 60 km + een lokaal parkoers van 10 km (dat drie 
keer afgelegd moet worden om challenger te zijn = tombola) 
-een parkoers voor electrische fietsen van 35km om kennis te maken met het patrimonium van de streek 
-Een familie parkoers van 15 km met animatie Pro Velo 
-De Testing Day, waar fietsen uitgeprobeerd kunnen worden op de stands van de sponsors  
-Een fiets Brocante-Beurs (waarvoor een plaats gereserveerd kan worden)   
-De stands van de toeristische diensten  (voor programma zie hieronder) 
-animaties en activiteiten voor fietsers, begeleiders en kinderen gedurende de hele dag op de stands van de 
sponsors  
-Bar-Restauratie gedurende de hele dag 
-Veel mogelijkheden tot wandelen : zie kaart hier 
-…   

    
Een exceptionele doortocht in het park van het kasteel van Beloeil en de stands op de Mer de Sable in Stambruges 

 

    
Tochten voor wielertoeristen   Een gravelparkoers 

 

http://www.velotourisme.be/
https://www.beloeil.be/images/letourisme/carteforetstambruges.pdf


Waar? : 
Het Waalse gewest stelt de prachtige site van Mer de Sable in Stambruges (Beloeil-Henegouwen) ter 
beschikking. 
Adres : Rue de l'Hippodrome 17  7973 Stambruges (Beloeil)  
Toegangsweg : E42, afslag 27 of N50 
 

         
 

Inschrijving ter plaatse : 
Fietstochten : 3€ 
Electrische fiets en familierit : 3€ 
Gravel Day :5€ 
Testing Day : 5€ 
Animaties en wandelingen voor kinderen : 3€ 
 

Reservering voor een plaats op de fietsbeurs: 
Via mail : contact@velaventure.org of via www.velotourisme.be 
Ontvangst van de exposanten : 7u-8u  
Plaats 3X3m 5€/stand 
De exposanten moeten hun identiteitskaart tonen 
 
 

     
Animaties voor kinderen en families (hier Pro Velo) en stands 

 
Een onvergetelijke en niet te missen dag onder vrienden of familie !  
 

                                                       Met vriendelijke groeten. 
 

VELAVENTURE 
Marc Menu 
28g, rue de Tournai 
7011 Ghlin (B) 
00 32 (0)497 76 19 48 
contact@velaventure.org 
www.velotourisme.be 
Facebook : velotourisme 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_de_Sable_de_Stambruges
https://www.heures.be/hainaut/beloeil/rue-de-lhippodrome
https://www.heures.be/hainaut/beloeil
mailto:contact@velaventure.org
http://www.velotourisme.be/
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VELOTOURISME2018 

Openingstijden:  

  
9h: begin van de inschrijvingen en vertrek van de fietstochten via het knooppuntensysteem  van de 

Provincie Henegouwen (35-60 km) 

9h30: vertrek van de Gravel Bikes-VTT voor de Challenge Gravel Day over een  parkoers GPS van 60 km + het 

lokale parkoers van 10km (parkoers 60 km + 3 lokale ronden = challenger = tombola) 

10h: vertrek van de  electrische fietsen en de  patrimonium tocht van 35 km via de knooppunten van de 

Provincie Henegouwen 

10h-12h30 : aktiviteit Pro Velo : « Opleiding fiets traffic » voor ieder » . Verfrissing van de verkeersregels 

gevolgd door een door een opleider Pro Velo geleide tocht van 15km 

14h-17h : activiteit Pro Velo : « Ludiek fietsparkoers voor kinderen », de verkeersregels leren aan kinderen 

van alle leeftijden mits begeleid en dit op een veilige plek  

16h: slot van het Gravel parkoers 

16h30: tombola Gravel laureaten 

10h-17h30: Testing Day, fietsen uitproberen op de stands van de  fietsverdelers en de  Tourismediensten 

van de regio 

10h-18h : doorlopende animaties op de stands van de sponsors 

10h: Live painting, muurschildering "Bike in the Sky" gerealiseerd door de street artist, Faker 

14h-16h: Tekenwedstrijd voor kinderen  "Teken me een fiets" 

De hele dag:  

-bar en restauratie  

-gratis fiets gravering  op de stand Pro Velo 

-Fietsbeurs-brocante 

-… 

18h slot van VELOTOURISME2018 
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