
Samen fietsen voor de goede doelen: dat is Bokkerieje. 
Wist u dat uw deelnamebedrag GEHEEL TEN GOEDE KOMT 
aan de diverse Goede Doelen? En het leuke is dat u zelf 
beslist welk Goed Doel uw inschrijvingsgeld - 4 euro - in 
ontvangst mag nemen. Bij inschrijving kunt u dit namelijk 
zelf aangeven! 
Goede doelen Bokkerieje 2019:

INSCHRIJVEN

Het inschrijfformulier kunt u vooraf downloaden via de 
website www.bokkerieje.org en ingevuld meebrengen 
naar de Bokkenstal van waar u wenst te vertrekken. 

* Fietsers betalen € 4,- (inclusief ongevallen verzekering). 
 U ontvangt een uitgebreide routekaart en een leuke  
 attentie.  
* Gratis deelname onder de 12 jaar. 
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29e editieBOKKERIEJE
Een evenement van vzw Bokkerieje Rotary Maaseik

Een onvergetelijk uitje met de hele familie! 
Belééf en geniet van Bokkerieje 2019!

Goede doelen 2019
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BOKKENSTALLEN

Dit jaar nemen er 6 Bokkenstallen deel: 

1.  Maaseik   
      Markt
    Rotary Club Maaseik

2.  Kessenich
      Kerkplein
    Kèsinger BOEGG Vzw 
 
3.  Ohé en Laak
      Lakerhoes Kerkstraat 5 
     Zanggroep Novi Cantus

4.  Stokkem  
      Maasstraat – Zaal Astrid
     Koninklijke Harmonie St. Cecilia

5.  Opoeteren 
      Dorperheideweg 2
    Voetbalclub S.S.D.

6.  Opitter,  
      Opitterkiezel – Park Itterdal 
     Blaaskapel Paxband

www.bokkerieje.org

Een gezellig en sportief dagje uit voor de hele familie!
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BELEEF BOKKERIEJE 2019 
29E EDITIE, georganiseerd door Rotary Maaseik!

Dit jaar bestaat Bokkerieje 29 jaar! Wij heten u van 
harte welkom tijdens het tofste fietsevenement.

Belééf Bokkerieje en proef van de gezellige sfeer, van 
de natuur en de buitenlucht. Tijdens de bijzondere 
en bewegwijzerde fietstochten ontdekt u de mooiste 
dorpjes, wetenswaardigheden, monumenten en 
een prachtig natuurlandschap, terwijl u fietst in het 
spoor van de befaamde Bokkenrijders.  
 
Bovendien staan langs de routes gezellige  
Bokkenstallen opgesteld waar u zich kunt inschrijven 
of waar u even kunt uitblazen. Natuurlijk staat een 
verkoelend streekbiertje of een plaatselijk gerecht 
voor u klaar. En… de muzikale omlijsting zorgt voor 
de rest.

Klim op het zadel en fiets met ons mee door het 
groene Maasland. Geniet en belééf Bokkerieje 
2019!

Bokkerieje, onderdeel van www.fietsenengenieteninlimburg.be
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