Ben je tussen 8 en 12 jaar oud?

Rij dan je eigen wielerklassieker!

Wielerinitiatie – 16/03/2019 – 09u30 – Sporthal Kruishoutem
De kasseiklassiekers staan weer voor de deur en dat doet bij veel kinderen de fietsbenen jeuken. Daarom organiseert vzw Nokere
Sport, in samenwerking met Sportdienst Kruisem, opnieuw een wielerinitiatie. Onder begeleiding van de Vlaamse Wielerschool
kan je jouw techniek bijschaven op een hindernissenparcours en een rondje afleggen over het parcours van Danilith Nokere
Koerse. Iedereen gaat naar huis met een aandenken en een mooie eerste koerservaring!
Wie tussen 8 en 12 jaar oud is, is welkom op zaterdag 16 maart. Start om 09u30 aan de sporthal van Kruishoutem. Daar wachten
de begeleiders van de Vlaamse Wielerschool je op. De initiatie is gratis en je bent verzekerd. Een fiets* en een helm** is het enige
wat je nodig hebt.
Inschrijven doe je via e-mail naar sport@kruisem.be met vermelding van naam, voornaam, geboortedatum, adres en
telefoonnummer***. Wees er op tijd bij, want de plaatsen zijn beperkt!
* Wie zelf niet over een fiets beschikt, kan een MTB-fiets gebruiken van de sportdienst. Vraag ernaar in je inschrijvingsmail.
** Het dragen van een helm is verplicht!
*** Als je aangesloten bent bij Wielerbond Vlaanderen, geef je dit aan in je inschrijvingsmail. We werken in groepen, zodat iedereen op zijn/haar niveau kan
deelnemen.
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