
 Horecagelegenheden langs de route

Onderweg zijn er voldoende mogelijkheden voor pauze en 
het is altijd weer een feest andere deelnemers te ontmoeten.

 Dit jaar ook een MTB-route

Vertrek zondag 9.00 uur voor een tocht van circa 45 km 
achter voorrijders, door de Regte Heide naar Nieuwkerk, 
dit alles in de omgeving van Goirle en Alphen(NB).
Na afloop is er gelegenheid voor een verfrissende douche.

Voorinschrijving
Tot 21 juni 2018 inleveren van het inschrijfformulier bij:
VVV Tilburg, Spoorlaan 434a, 5038 CH Tilburg
Hart van Brabant Fietsfestijn, Frankenlaan 30, 5037 KJ Tilburg

Tot 22 juni 2018 inschrijven via onze website www.tct93.nl/hvbff

Route naar de startlocatie  
Op onze website staan de routes beschreven naar de startlocatie.
TWC Pijnenburg,  Bijsterveldenlaan 3, 5045 ZZ  Tilburg.

Overnachten in de omgeving van uw startlocatie
Kijkt u voor overnachtingsmogelijkheden op campings, in B&B en 
hotels op onze website.
 
Informatie over de omgeving van de routes
Wilt u meer weten over de omgeving waar de routes van het Hart van 
Brabant Fietsfestijn u brengen? Op onze website staan de internet-
links van de prachtige natuurgebieden in de omgeving van Tilburg.

Actuele informatie op de website, twitter en facebook
Website:    www.tct93.nl/hvbff
Twitter:    @HvBfietsfestijn
Facebook:    www.facebook.com/HvBFietsfestijn
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 8e Hart van Brabant Fietsfestijn met 
 NTFU ster van 24 t/m 27 juni 2018

Welkom bij het Hart van Brabant Fietsfestijn!
TOERCLUB TILBURG 93 (TCT 93) organiseert voor de achtste keer een 
fietsfestijn. U kunt één of maximaal vier dagen fietsen. Zelfs iedere 
dag een route kiezen van 30, 50 of 70 km is mogelijk.

Het is heerlijk fietsen dwars door de natuur, langs allerlei beziens-
waardigheden en landsgrens en door de pittoreske dorpen in het 
Hart van Brabant. Alle dagen genieten voor iedere recreatieve fietser. 
En allemaal komt u op onbekende en verrassende paden en plekjes!
De toerfietsers fietsen alleen op zondag achter voorrijders een tocht 
van ca. 100 km.

Met bijna 250 leden en vele fietsspecialisten zorgt TCT 93 al 
acht jaar voor een perfecte organisatie van Start tot Finish. 
De kwaliteitsster van het NTFU staat hiervoor garant.
Naast de routekaarten bij de startlocaties en de routebeschrijvingen 
die u meeneemt, zijn alle routes volledig uitgepijld.

 Wat heeft het Hart van Brabant Fietsfestijn  
 met het Ronald McDonald Huis? 

Op woensdag 27 juni 2018 heeft u als deelnemer van het Hart van 
Brabant Fietsfestijn de traditionele pauzestop bij het Ronald McDonald 
Huis Middenwest-Brabant. Door uw bijdrage middels de consumpties 
maakt u het mogelijk om de ouders van ernstig zieke kinderen een 
warm thuis te blijven bieden. 
Een ziek kind kan toch niet zonder zijn ouders!? Namens het hele team 
van vrijwilligers, bestuur en management van het Ronald McDonald 
Huis Middenwest-Brabant wensen wij u tijdens het Hart van 
Brabant Fietsfestijn fantastisch weer toe en vooral veel fietsplezier!
 
Graag tot woensdag 27 juni. 
Franca Adriaans, manager

Voorinschrijvingformulier 

Deelnemer 1

Achternaam: ............................................................................

Voorletters: ................................................     O Man   O Vrouw     

Lidnummer NTFU: .....................................................................

Straatnaam: ............................................................     Nr ........     

Postcode: ....................     Woonplaats ......................................

E-mail: ....................................................................................

Afstand: O  30 km.      O  50 km.     O  70 km.

Aantal dagen:   O  1 dag    O  2 dagen   O  3 dagen   O  4 dagen

Deelnemer 2

Achternaam: ............................................................................

Voorletters: ................................................     O Man   O Vrouw     

Lidnummer NTFU: .....................................................................

Straatnaam: ............................................................     Nr ........     

Postcode: ....................     Woonplaats ......................................

E-mail: ....................................................................................

Afstand: O  30 km.      O  50 km.     O  70 km.

Aantal dagen:   O  1 dag    O  2 dagen   O  3 dagen   O  4 dagen

Voorinschrijving  
Tot 21 juni 2018 inleveren van het inschrijfformulier bij:
• VVV Tilburg, Spoorlaan 434a, 5038 CH Tilburg
• Hart van Brabant Fietsfestijn, Frankenlaan 30, 5037 KJ Tilburg

Tot 22 juni 2018 inschrijven via onze website www.tct93.nl/hvbff

Starttijden
Recreanten:      alle dagen vanaf 9.00 uur voor 30, 50 en 70 km. 
Toerrijders:       zondag om 9.00 uur achter voorrijders ca. 100 km. 
MTB-rijders:     zondag om 9.00 uur achter voorrijders ca. 45 km. 
Het startbureau sluit om 17.00 uur.

Routes
Zondag 24 juni:      De Groene kamer, Chaamse bossen en Meersel-Dreef  
Maandag 25 juni:   Boswachterij Dorst, Cadetten kamp en Houtse meer
Dinsdag 26 juni:     Dongense vaart, Halve zolenpad en Bergsche Maas
Woensdag 27 juni: Rondje Tilburg, Gorp en Rovert en 
                Groot- en Klein Bedaf

Start- en finishlocatie    
U start bij de Tilburgse WielerClub (TWC) Pijnenburg.  
Bijsterveldenlaan 3, 5045 ZZ  Tilburg.

Nachtstalling voor uw fiets en douchegelegenheid is aanwezig.

Op de 4e dag is er een mogelijkheid om tegen betaling deel te nemen 
aan de afsluitende BBQ.

Kosten bij Inschrijving  
                4 dagen        Dagkaart
Volwassenen               € 12,00 p.p.     € 4,00 p.p.
Gezinskaart met kinderen t/m 12 jaar     € 17,00        € 6,00
Op vertoon van de toerfietskaart hebben NTFU leden € 0,50 korting 
per dag. 

Zin om mee te doen? 
Snel aanmelden! 
Tot 22 juni 2018 voorinschrijven via
onze website: www.tct93.nl/hvbff
Het voordeel van voorinschrijving is 
dat uw deelnamekaart al klaar ligt 
bij de inschrijfbalie.


