OVERNACHTINGEN

KOSTEN

Voor overnachtingsadressen kijkt u ook onze site www.fietsvierdaagse-hoeven.nl
onder overnachten. U dient zelf uw plaats te reserveren onder vermelding van:
“Fietsvierdaagse-arrangement”.

Onder alle voorinschrijvingen vóór 22 mei 2022 verloten wij een fiets.

Conferentiecentrum “Bovendonk”
Hofstraat 8,
4741 AK Hoeven
( 0165 50 75 50
www.bovendonk.nl
info@bovendonk.nl

Hotel “Het Witte Paard”
Oude Bredaseweg 15,
4872 AB Etten-Leur
( 076 303 13 01
www.hotelhetwittepaard.nl
info@hotelhetwitepaard.nl

Molecaten Park Bosbad Hoeven
Oude Antwerpsepostbaan 81 b,
4741 SG Hoeven
( 0165 50 25 70
www.molecaten.nl/bosbadhoeven
bosbadhoeve@molecaten.nl

Camping “Menmoerhoeve”
Zundertseweg 66,
4876 NL Etten-Leur
( 076 596 16 02
www.menmoerhoeve.nl
info@menmoerhoeve.nl

Camping “De Wildert”
Pagnevaartdreef 3,
4744 RE Bosschenhoofd
( 06 53 29 80 82
www.landgoeddewildert.nl
info@landgoeddewildert.nl

Caravanpark “De Haspel”
Haspelstraat 9,
4741 SH Hoeven
( 0165 50 21 14
www.dehaspel.com
info@dehaspel.com

Mini Camping “Polderzicht”
Palingstraat 27,
4741 RE Hoeven
( 0165 50 41 00
www.minicampingpolderzicht.nl
camping.polderzicht@hetnet.nl

Camping “Bovensluis”
Oostdijk 22,
4797 SC Willemstad
( 0168 47 25 68
www.bovensluis.nl
camping@bovensluis.nl

Villapark “PanjeVaart”
Haspelstraat 30,
4741 SH Hoeven
( 0165 50 88 76
www.panjevaart.nl
panjevaart@eazzis.nl

B&B op De Heul
Heul 51,
4741 RB Hoeven
( 06 57 43 26 60
www.bbopdeheul.nl
info@bbopdeheul.nl

Adults Only Camping De Nieuwe Riet
Noordhoeksestraat 3a,
4751 TM Oud Gastel
( 0165 31 30 77
www.denieuweriet.nl
info@denieuweriet.nl

Camping “Liesbos”
Liesdreef 40,
4838 GV Breda
( 076 514 35 14
www.camping-liesbos.nl
info@camping-liesbos.nl.nl

Hotel “De Reiskoffer”
Pastoor van Breugelstraat 45,
4744 AA Bosschenhoofd
( 0165 31 63 10
www.reiskoffer.nl
info@reiskoffer.nl

Camperplaats
“Het Oude Bossche Veld”
Moerdijksestraat 1,
4731 TH Oudenbosch
( 06 51 31 07 27
www.hetoudebosscheveld.nl
vanturenhout@hotmail.com

Via de VVV-Kantoren in de omgeving kunt u info verkrijgen
over meerdere logeeradressen in de directe omgeving.
VVV Roosendaal ( 0165 55 44 00
VVV Breda ( 0900 522 24 44

Bent u van plan minimaal 2 dagen mee te fietsen, dan kunt u beter
voorinschrijven! Hoeft u ook niet meer in de rij van betalingen te staan.
Bij inschrijving en betaling vóór 22 mei 2022 bedraagt het inschrijfgeld:
voor personen van 16 jaar en ouder
e 9,00 p.p.
voor kinderen t/m 15 jaar
e 7,00 p.p.
voor gezinnen (ongeacht de grootte*) e 20,00 per gezin
Na sluitingsdatum van 22 mei 2022 bedraagt het inschrijfgeld:
voor personen van 16 jaar en ouder
e 10,00 p.p.
voor kinderen t/m 15 jaar
e 8,00 p.p.
voor gezinnen (ongeacht de grootte*) e 25,00 per gezin
Daginschrijvingen:
voor personen van 16 jaar en ouder
voor kinderen t/m 15 jaar
voor gezinnen (ongeacht de grootte*)

e 4,50 p.p.p.d
e 3,50 p.p.p.d.
e 10,00 per gezin		

N.B.* Onder een gezin verstaat de organisatie:
ouders met inwonende kinderen tot 16 jaar.
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Inschrijving kan geschieden op onze website:

www.fietsvierdaagse-hoeven.nl
Ook kunt u een inschrijfformulier aanvragen op onderstaand adres:
STICHTING FIETSVIERDAAGSE HOEVEN
President van Rijenlaan 29
4741 DG HOEVEN
info@fietsvierdaagse-hoeven.nl
0165 504848
Betalingen schieden via iDEAL
N.B. U bent pas ingeschreven als deelnemer wanneer uw betaling door ons
is ontvangen. Indien wij uw inschrijving en inschrijfgeld vóór 22 mei 2022
hebben ontvangen, dan zenden wij u een bevestiging van uw inschrijving toe.
Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk.
Foto’s van de Fietsvierdaagse staan op onze Facebookpagina!
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FIETSVIERDAAGSE HOEVEN
Op Hemelvaartsdag 26 mei 2022 start voor de 49ste keer de landelijk
bekende “FIETSVIERDAAGSE HOEVEN” in het recreatiedorp HOEVEN,
gemeente Halderberge. Tot en met zondag 29 mei kunt u 4 dagen genieten
van de mooiste routes, die in West Brabant zijn uitgezet. Dit jaar belooft
weer als vanouds veel Brabantse gezelligheid met veel verrassingen en extra
activiteiten.

VERTREK EN AANKOMST

en polders. Na de eerste controle aan de haven gaat de route verder door
een geheel nieuwe woningwijk die heel ruim is opgezet. Hierna rijden
we door de mooie natuurgebieden “Strijpen” en “Weimeren” genaamd.
Dit is een groot open gebied waar diverse vogelsoorten hun broedplaats
hebben. Na de zomer start hier een project rond natuurontwikkeling. Na
de controle gaan we via een prachtige gebied met weidse blikken naar
het landelijk gelegen Hooge Zwaluwe. Door een poldergebied rijden we
terug in westelijke richting naar Zevenbergen. Op de terugweg fietsen
we door het fraaie Hoevense polderlandschap met zijn windmolens terug
naar onze thuisbasis van de fietsvierdaagse “Bovendonk”.

Elke dag tussen 08.00 uur en 13.00 uur kunt u weer vanaf ons mooie
monumentaal vertrekpunt starten. Conferentiecentrum “BOVENDONK”.
Dit Fietsvierdaagse Centrum is gelegen aan de Hofstraat 8 in Hoeven.
Het centrum is ook het eindpunt van de dagelijkse routes en daar kunt
u nog lange tijd nagenieten van de routes op het gezellige binnenplein
vol met activiteiten.

FUN 4 KIDS
Er staan tijdens de Fietsvierdaagse op het binnenterrein van ons Fietsvierdaagse Centrum speelkussens en er zijn tijdens deze vier dagen weer wisselende kinderactiviteiten. O.a. schminken, ballonnen, en kinderspelen.

U wordt op de controleposten en bij terugkomst regelmatig verrast met muziek,
Er zijn ook braderiefeesten in het dorp met op zaterdag en zondag een braderie. Ook is er tijdens onze Fietsvierdaagse een kermis in het dorp. Op zondag
organiseert BB Ullie een blaaskapellenfestival i.v.m. hun 25-jarig bestaan.

ROUTES
De 25 km. route is onze speciale gezinsafstand. Tijdens deze route worden
uw kinderen aangenaam verrast. 			

Op de 2de dag vrijdag 27 mei fietsen we de route die naar een voormalig uitzetter is vernoemd, de Piet Brans route: Vanuit Hoeven fietsen
we langs de zuidzijde van Hoeven en komen langs het natuurpark Pagnevaart. Verder rijdend door het buitengebied komen we bij onze controlepost in Zegge. We rijden vandaag langs bos en heide maar ook langs
beekdalen en laag gelegen weilanden en akkervelden. Vervolgens zetten
we koers naar Nispen om daarna via het typische Belgisch landschap
naar het fraaie en bosrijke gebied van Essen Belgie te gaan. Verder door
een bebost gebied naar de mooie landelijke omgeving van Achtmaal.
Over het fietspad in het Rucphense buitengebied naar de volgende rustplaats. Het laatste gedeelte van deze route fietsen we samen met de
andere afstanden door een open landbouwgebied naar het eindpunt van
deze route.

Op de slotdag zondag 29 mei fietsen we de Baronie route. We rijden
vanaf centrum Bovendonk richting Etten-Leur. Na de 1ste controleplaats
fietsen we door een mooi natuurgebied de Rith ten zuiden van EttenLeur. Fietsuitje: Beleef de Rith. Ieder jaar wordt er op 2e Pinksterdag
een Open Dag gehouden bij een zestal agrarisch gerelateerde bedrijven in het zuidelijke buitengebied van Etten-Leur. Dit gebeurt onder de
noemer Beleef de Rith. Op die dag bent u op alle bedrijven van 10:00
uur tot 16:00 uur van harte welkom. De open dag is gekoppeld aan een
leuke fietsroute. U kunt zelf de volgorde bepalen van de deelnemende
bedrijven. www.beleefderith.nl De 60 en 100 km maken hun extra lus
deze dag in het gebied ten zuiden van Breda naar Ulvenhout en Galder.
Daarna wordt gefietst door het stroom gebied van de Aa of Weerijs om via
Rijsbergen weer naar aan te sluiten bij de kortere routes. Daarna huiswaarts langs het mooie buitengebied van Etten-Leur, de Pannenhoef. De
Pannenhoef is een landgoed met bossen, heide, vennen moerassen en
cultuurgrond. Ga hier eens wandelen. Door het buitengebied van EttenLeur en Sprundel gaat de tocht terug naar Hoeven.

Op zaterdag 28 mei wordt de Halderberge route gefietst: De route gaat
door alle kernen die samen de gemeente Halderberge vormen nl. Oudenbosch, Oud Gastel, Stampersgat, Bosschenhoofd en natuurlijk Hoeven. Als organisatie proberen we zoveel mogelijk om binnen de gemeentegrenzen te blijven. Uiteraard lukt dat niet overal. Om de routes te laten
“lopen”, moeten we regelmatig de grenzen over, vooral bij de 60 en 100
km. Maar dat is niet erg want ook onze omliggende gemeenten zijn bijzonder mooi. Dit jaar voor de grotere afstanden dus richting Dinteloord
en achterliggende gebieden. Kijk eens op www.hartelijkhalderberge.nl
hoe mooi onze gemeente is.

Al onze routes zijn tijdens de Fietsvierdaagse op GPS beschikbaar.
Er zijn elke dag 4 routes uitgezet van ongeveer 25, 40, 60 en 100 km.
met de mogelijkheid om tijdens de tocht op een andere afstand over te
stappen. Elke route heeft voldoende rust- en controleposten, waar men
gezellig even van gedachten kan wisselen en iets kan nuttigen.
Op donderdag 26 mei, de 1ste dag wordt de Beemden route gefietst:
Op deze dag wordt door de mooie natuur van Hoeven naar Etten-Leur
gefietst. De tocht gaat voornamelijk door Beemden (vlak waterland)

De stichting Fietsvierdaagse Hoeven, haar bestuur en haar vrijwilligers
daaronder begrepen, zijn niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend
uit of verband houdend met de door haar georganiseerde activiteiten.
De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot het bedrag waarvoor de
aansprakelijkheidsverzekeraar van de Stichting Fietsvierdaagse Hoeven
in het afzonderlijke geval dekking biedt.

