Borrelbar KikkerOp
Kerkstraat 3
Maarheeze

Cafe De Wielerbaan
Maarheezeweg 9
Budel

Café de Végtes
Dijk 66
Hamont

HTC Bistro
Sleutjes 27
Hamont

Je koopt de fietsroute bij één van de
4 horeca-startpunten óf bij VVV Achel(BE)
óf bij VVV Cranendonck/Budel(NL)
Jje krijgt een croesus(geldbuidel) met vier
Teuten, de fietsroute van .. km én verslag van
Dirck de Ketelear  20,Bij elk start/rustpunt kun je één Teut inleveren
voor een versnapering met een
minimale waarde van  6,-

Een grensoverschrijdende fietsbelevingsroute
Een dag op pad met Dirck de Ketelear een
hardwerkende Teut die elk jaar 9 maanden
van huis is om handel te drijven in zijn vaste
handelsgebied.

Jaarrond is de fietstocht te rijden op
woensdag tot en met zondag.
(m.u.v. bijzondere feestdagen)
Let op: op donderdag is start/rustpunt
De Wielerbaan gesloten.
De Teutmunt is die dag op één van
de andere locaties in te leveren.

Dirck de Ketelear is Teut van middelbare leeftijd,
geboren in …. . Teuten (handelsreizigers) zijn
telkens 9 maanden van huis maar nu is hij weer
terug op zijn geboortegrond, bij zijn familie. Hij
fietst graag met je mee de grens over. Samen
maken jullie het gezellig. Dirck vertelt graag over
het grensgebied, de bezienswaardigheden, zijn
familie en zélfs neemt hij graag een kijkje in de
toekomst. Zijn dialect weet hij niet te onderdrukken
maar hij is goed te begrijpen. Dirck heeft een leuk
bestaan als Teut al is hij lang van huis, weg van
zijn gezin. Hij vertelt je over zijn Teuten bestaan.
Ook vertelt hij graag over zijn collega
handelsreizigers.

Voor meer informatie:
TeutenTocht@gmail.com
(0031)(0)495 842 671 (NL)
(0032)(0)473 98 14 08 (BE)

start/rustpunten:
Café De Vègtes
Hamont
HTC Bistro
Hamont
Café De Wielerbaan
Budel
Borrelbar KikkerOp
Maarheeze

Fiets mee met handelsreiziger Dirck,
hij neemt je mee door de mooie natuur
van Natuurgrenspark De Groote Heide
en laat je genieten van horeca in België
en Nederland. Hij vertelt over de
bezienswaardigheden onderweg en
zijn leven als Teut.

