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Praktische informatie 
 

Startlocatie 

D’n Binger, Alexanderplein 2 Meijel 

 

Parkeren 

U kunt gratis parkeren op openbare parkeergelegenheden in en rondom Meijel. 

 

Routes 

We hebben twee leuke routes uitgestippeld in en rondom Meijel. Één route van 25 km en één route van 45 km. 

25 kilometer     45 kilometer 

Prijs: €16,- excl. drank    Prijs: €35,- excl. drank 

D’n Binger  koffie en vlaai  D’n Binger  koffie en vlaai 

Eetcafé de Stoep lunchgerecht  Bistro Gossimijne voorgerecht 

IJshofje   toetje   Oppe Koffie  soep 

- Deze route is geschikt voor kinderen! -  Restaurant Nakal hoofdgerecht 

      ’t IJshofje  toetje 

Voor beide routes geldt dat de dag kan worden afgesloten op de gezellige Meijelse terrassen bij d’n Binger, Grand 

Café Goeije, De Heere van Meijel of Café de Vangrail! 

 

Start- en eindtijden 

De 25 km start tussen 12.00 uur en 13.00 uur (afhankelijk van gekozen tijdvak) 

De 45 km start tussen 10.30 uur en 12.00 uur (afhankelijk van gekozen tijdvak) 

U dient uiterlijk om 18.00 uur bij de laatste locatie (Alexanderplein, Meijel), uw voucher in te leveren.  

 

Corona maatregelen 

Wij verzoeken iedereen om zich te houden aan de geldende overheidsmaatregelen. Vanwege de coronamaatregelen 

kan de horeca u niet altijd een zitplaats op het terras garanderen. In dat uitzonderlijke geval krijgt u het gerecht in 

takeaway-vorm aangeboden. 

 

Fietsroute en vouchers 

De routes zullen uit worden gedeeld bij het startpunt. Hier krijgt u ook per ingeschreven gezelschap de vouchers 

overhandigd. Deze vouchers kunt u bij de horeca inwisselen voor het betreffende gerecht. 

 

Weersomstandigheden 

De tocht gaat onder alle weersomstandigheden door. Mocht u geen gebruik willen maken van de fietsroute, dan 

blijft het mogelijk om met de vouchers bij de betreffende horeca uw gerechten op te halen / te nuttigen. De 

vouchers kunnen worden opgehaald bij de startlocatie. 

 

Bereikbaarheid organisatie Jaarmarkt Meijel 

De organisatie is aanwezig bij het startpunt van de route (D’n Binger), ze zijn herkenbaar aan de oranje shirts! Bij 

calamiteiten is de organisatie bereikbaar op 06-11475150.  
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Bereikbaarheid deelnemende horeca 

Mocht u problemen hebben om de volgende horecalocatie op tijd te bereiken, dan kunt u rechtstreeks contact 

opnemen met de betreffende locatie. Het toetje van ’t IJshofje zal geserveerd worden door medewerkers van 

Harmonie Eendracht, op het eindpunt van de route. 

Bistro Gossimijne Raadhuisplein 1 077-7201707 

Oppe Koffie  Raadhuisplein 3 077-3746174 

Restaurant Nakal Dorpsstraat 10  077-2083180 

Eetcafé de Stoep Roggelsedijk 19  077-4660770 

’t IJshofje  Alexanderplein 2 06-11475150 

D’n Binger  Alexanderplein 2 06-11475150 


