
#DEGEUSEDEGEM

START!

Na de inspanning volgt de beloning! Als je de 
fietsroute hebt voltooid kan je in de nieuwe 
Fietsen De Geus-winkel in Edegem jouw 
beloning ophalen: een fris pintje van de lokale 
brouwerij Vleesmeester Brewery, of voor de 
kinderen een bolletje ijs bij de lokale ijswinkel 

Glace Jozef.  

WAT MOET JE HIERVOOR DOEN?

1  Maak een selfie, foto of filmpje op de route 

2  Post dit op social media en tag @fietsendegeus in 
combinatie met de hashtag #degeusedegem

3  Toon bij aankomst jouw post in onze winkel aan 
één van onze medewerkers.

Volg ons via Instagram @fietsendegeus

1  FIETSEN DE GEUS EDEGEM

Onze nieuwe fietsenwinkel in Edegem is het ideale 
startpunt voor ‘De Ronde van De Geus’. Check nog 
een laatste keer jouw bandendruk en gebruik indien 
nodig onze fietspomp aan de inkom. Helemaal gratis!

2  GLACE JOZEF (500m)

Wie flink fietst, kan hier straks een lekker ijsje komen 
halen. Wij trakteren!

3  HOF TER LINDEN (1,5km)

Langs de ene kant een idyllische kasseiweg met zicht 
door ‘de dreef’. Verder zie je ‘Hof Ter Linden’, een 
prachtig landhuis uit de 18de eeuw.

4  FORT 5 (3km)

Gebouwd in 1860 en deel van de heuse 
‘fortengordel’ rond Antwerpen om de stad te 
beschermen tegen vijandige krijgsmachten.

5  EDEGEM-WEST (4km)

Oftewel gewoon ‘Molenveld’, een rustige woonwijk 
met typerende lanen. Wie goed rondkijkt ziet enkele 
architecturale parels!

6  GEITEPAD (6km)

Je gravelbike testen? Dat kan op deze verborgen 
trage weg die Edegem verbindt met Wilrijk. Let op:  
in de week vind je hier wel ‘s studenten van Campus 
3 Eiken.

7  UZA (8km)

Voor iedereen buiten Antwerpen misschien wel 
de bekendste plek in Edegem, het Universitair 
Ziekenhuis Antwerpen.
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8  ZANDBERGEN (10km)

Je fietstocht onderbreken voor een leuke 
wandeling? Ga op avontuur in de Zandbergen! Je 
ziet er af en toe ook stunts met de fiets.

9  HEKLA (10,5km)

Hét hoofdkwartier van de lokale arm der wet, 
politiezone Hekla. Opgelet! Niet door het rood 
rijden...

10   VOLKSTUINEN (11km)

Langs het Finckenpad (genoemd naar een familie 
fruitkwekers) vind je één van de vele Edegemse 
volkstuinen

11  ROMEINSE PUT (13km)

Een speeltuin, petanquebaan en mooie 
wandelpaadjes maken van dit park een ideale 
rustplek tijdens deze fietstocht. Even rusten op een 
bank, en dan hop, weer verder!

12  KELTENHEUVEL (14km)

Deze tot de verbeelding sprekende straatnaam 
verwijst naar een Keltische grafheuvel van meer 
dan 4.000 jaar oud.

13  HOOGMIS (15km)

Hier kan je terecht voor een lokale, frisse pint! 
De Vleesmeester Brewery brouwt ze hier vlakbij.

FINISH!
FIETSEN DE GEUS EDEGEM (15,3km)

Finishen doe je aan onze nieuwe fietsenwinkel in 
Edegem, midden in het centrum. Breng ons zeker 
een bezoekje! 

e e n i n i t i at i e f  va n

m e t s t e u n va n

* Actie geldig tot en met  30 april 2021 of zolang de voorraad strekt.  
Eén consumptie per persoon gedurende de gehele duurtijd van de actie.

FI E T S E N D E G EU S

Download de
route op je 

smartphone



Norta B-2030 
€ 3.149,00 
incl. btw

Een fiets van Belgische makelij, die verkopen we 
graag! Deze betrouwbare e-bike met Bosch-motor 
en Gates-riemaandrijving is dé elektrische fiets 
voor iedereen. Met de hand geassembleerd in Olen, 
niet ver van hier. En wat nog? Je kan de kleur van 
deze fietsen helemaal zelf bepalen. Tijdloos zwart, 
of stijlvol bordeaux? Aan jou de keuze.

DutchID Shadow 65 Automatic 
€ 4.699,00 
incl. btw

Een absoluut paradepaardje in onze winkel.  
Voor de sportieve e-biker die graag veel power 
heeft. Met de dikke banden rijd je comfortabel 
en zeker over alle wegen. Deze stoere bonk heeft 
een Bosch-motor, riemaandrijving en een traploze 
automatische versnellingsnaaf. Is dit jouw ideale 
pendelfiets?

Urban Arrow Family 
vanaf € 4.750,00 
incl. btw

Maak kennis met de Urban Arrow Family:  
de nieuwste aanwinst van je gezin. Geen zorgen 
meer over je drukke schema, kinderen die van 
hot naar her gebracht willen worden of de 
boodschappen die je nog moet doen. De snelheid 
en wendbaarheid van deze fiets zijn de perfecte 
match voor je hectische gezinsleven. Met de 
accessoires van Urban Arrow kun je de fiets 
upgraden naar je eigen noden. Laat de auto thuis 
en zoef moeiteloos door Edegem of geniet van een 
uitstapje naar de stad.

De Geus City 3.5 
€ 789,00 
incl. btw

In Antwerpen staat de ‘De Geus’-fiets al bijna 
40 jaar symbool voor de degelijke, betaalbare 
stadsfiets. Nu brengen we deze bolide naar 
Edegem. Een ijzersterk aluminium frame, in 
combinatie met kwalitatief hoogwaardige 
onderdelen zorgen voor de beste fiets in dit 
segment. Een stijlvolle, tijdloze vormgeving maakt 
dat deze allrounder je jaren fietsplezier bezorgt.

Gecharmeerd door  
één van onze fietsen?
Kom eens langs in één van onze winkels  
of leg online je testrit vast via 

fietsendegeus.be/testrit-reserveren

Ontdek ons volledige aanbod topfietsen 
en tal van accessoires ook online

Koga F3 4.0
€ 1.649,00 
incl. btw

Bullitt E6100 Nexus 5
vanaf € 4.935,00  
incl. btw

Yuba Kombi E5
€ 4.249,00 
incl. btw

Klever X-Speed Pinion
€ 7.199,00 
incl. btw

 Scott Scale 930
€ 1.999,00 
incl. btw

Achielle Louise
vanaf € 865,00 
incl. btw

Ridley Kanzo A GRX600
€ 1.999,00 
incl. btw

Koga E-Nova EVO PT
€ 3.999,00 
incl. btw

Batavus Quip e-go
€ 2.449,00 
incl. btw

Al sinds 1984 is Fietsen  De Geus in  
‘t Stad gekend voor zijn grote aanbod  
aan hoogwaardige merken en modellen.  

Kleinschalig begonnen uit pure passie voor 
de tweewieler, is Fietsen De Geus nu een 
groeiend icoon in Groot-Antwerpen. 

Fietsen De Geus wil van de 21ste eeuw het tijdperk 
van de (elektrische) fiets maken. Fiets jij mee?

Speciaal voor alle inwoners van Edegem hebben we 
daarom (als duwtje in de goede richting) ‘De Ronde 
van De Geus’ samengesteld. Deze fietsroute verbindt 
de leukste fietswegen van Edegem en brengt je langs 
tal van mooie bezienswaardigheden.

Veel fietsplezier!

Meer informatie over de route en downloads (gpx)  
fietsendegeus.be/fietsroute 

FIETSEN DE GEUS EDEGEM
edegem@fietsendegeus.be
Trooststraat 34/36, 2650 Edegem
03 457 27 69 

OPENINGSUREN
maandag gesloten
di 09u30 - 12u30 en 13u30-18u00
za 10u00 - 18u00 doorlopend 

HERSTELLINGEN
Maak een afspraak via 
fietsendegeus.be/onderhoud

e e n i n i t i at i e f  va n

m e t s t e u n va n

ONTDEK EDEGEM
OP DE FIETS!

STERKE MERKEN.
ALTIJD TOPKWALITEIT.

* Alle vermelde prijzen zijn een momentopname bij het in druk gaan van deze folder. Voor de meest actuele prijzen, 
check onze website of raadpleeg een verkoper in één van onze winkels.

Verantwoordelijke uitgever: Thomas Vanderhoydonck -  Fietsen De geus, Trooststraat 34/36, Edegem. Info@fietsendegeus.be 

Niet op de openbare weg gooien.


