september
MAAND VAN

HET

fietsen met fotozoektocht
wandelen met Verkenner
BOSdag (beleef, ontdek, speel) voor gezinnen
men- en ruitertocht met lunch
andere leuke evenementen
iedere zondag van september
een initiatief van:

www.kempenbroek.eu
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6 september:

september
MAAND VAN

Fietstocht ‘flirten met de grens’ 38 km met fotozoektocht
•
grensoverschrijdende fietstocht in het hartje van Kempen~Broek
•
start: theetuin Tungelroyse Beek, Hulsweg 2, 6005 PL Tungelroy (Weert)
•
starten vanaf 10u. - aankomen tot 17.30u. - gratis
Landdag Altweerterheide: ieder jaar weer terug in de tijd van weleer
•
cultureel historisch festival met oude landbouwmachines en ambachten
•
locatie: Terrein Camping De Deyel, Heltenbosdijk 10, 6006 RZ Altweerterheide (Weert)
•
11u - 17u / 13.30u officiële opening / volwassenen € 4
Antieke koetsentocht Bocholt en Bree
•
10.30u - 11u: Vrijthof Bree
•
14u - 17u: Kerkplein Bocholt

HET

13 september:
Fietstocht ‘grenzeloos groen’ 33 km met fotozoektocht
•
fietstocht in het noordelijkste stukje Kempen~Broek (Nederweert, Cranendonck, Weert)
•
startplekken: Huyskamer Daatjeshoeve, Heugterbroekdijk 34, Nederweert en
De Schakel, Sint Barbaraweg 1, Budel-Dorplein
•
afstand van 33 km met uitbreiding mogelijk naar het centrum van Budel (2 km)
•
starten vanaf 10u. - aankomen tot 17.30u. - gratis
Wandeling met een Verkenner: ‘weg van Edelherten’
•
start: Infobord GrensPark Kempen~Broek bij Daatjeshoeve, Heugterbroekdijk 34, Nederweert
•
14u – 16u.
•
prijs: € 2 per persoon of € 5 per gezin
Koning der koningen
•
11u: presentatie koningsparen Markt Budel, serenade en optocht door centrum
•
vanaf 14u: koningsschieten aan de Laarstraat - gratis

20 september:
Ruiter- en Mentocht ‘Kempen~Broek in galop’: 27 km
•
Berkenbroeckroute doorheen de meest idyllische plekjes van Kempen~Broek met een pauze in De Luysmolen
•
start: Berkenbroeck, Beerselerdijk z/n, 3960 Bree
•
inschrijven: ter plaatse
•
prijs: € 9 per persoon (inclusief lunch en 2 drankjes)
•
vertrek: tussen 9u. en 11u.
•
27 km en een verkorte route van 17 km, op eigen tempo te rijden
BOSdag (Beleef, Ontdek en Speel) van Blotevoetenpad tot en met waterdiertjes scheppen
•
van 13.00u tot 17.00u
•
locatie: het Smeetshof aan de Smeetshofweg tussen Weert (NL) en Bocholt(B).
•
afwisselende activiteitenmarkt voor gezinnen.
•
gratis
Campagne ‘Groene Parels’ Weert
•
keuze uit 2 wandelingen met een Verkenner, telkens 14u. – 16u., gratis
•
start 1: infobord NMC De IJzeren Man, Geurtsvenweg 4 (einde parking), Weert
•
start 2: urnenveld Boshoverheide, parking Tancheeweg 5 (aan spoorwegovergang), Weert

27 september:
Fietstocht ‘Kempen~Broek betrapt’ met fotozoektocht : twee lussen van 30 km
•
doorheen de Zuidelijke helft van Kempen~Broek
•
startplek 1: Pollismolen, Molenweg 56, 3690 Opitter (Bree)
•
startplek 2: Kasteel Wurfeld, Kapelweg 60, 3680 Wurfeld (Maaseik)
•
starten vanaf 10u. - aankomen tot 17.30u. - gratis
Wandeling met een verkenner: ‘de kracht van water’
•
locatie: de ‘Tösch’ in Neeroeteren (Maaseik), start: einde Grotlaan, Neeroeteren
•
14u. – 16u.
•
prijs: € 2 per persoon of € 5 per gezin
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