START TO E-BIKE
ZATERDAG 14 OKTOBER
KAMPENHOUT
De elektrische fiets is niet meer uit het straatbeeld te bannen. De E-bikes worden niet alleen
gebruikt voor recreatieve fietstochten, maar ook voor iets langere woon-werkverplaatsingen.
Pasar wil als vereniging voor recreatie dichtbij, die ook heel wat fietstochten organiseert, het
gebruik van de fiets in het algemeen stimuleren en zoveel mogelijk mensen laten kennismaken
met de elektrische fiets. Hiervoor hebben we o.a. in Vlaams-Brabant onlangs een Club
Elektrische Fietsen opgericht.
We nodigen jou dan ook graag uit voor onze eerste kennismakingsactiviteit ‘start to e-bike’ op
zaterdagnamiddag 14 oktober in Kampenhout. Onze vrijwilligers – samen met fietsenmaker
Cycle-Passion uit Kampenhout - laten jou kennismaken met de mogelijkheden, beperkingen en
aandachtspunten van het elektrisch fietsen. Breng zeker jouw gewone of elektrische fiets mee,
want achteraf gaan we een toertje fietsen! Heb je nog geen elektrische fiets, dan kan je
gedurende een deel van het traject – onder begeleiding – een elektrische fiets uittesten.
Afspraak
Zaterdag 14 oktober om 13u bij Cycle-Passion, Haachtsesteenweg 266 te Kampenhout
Programma
13u00 – 13u30: Onthaal
13u30 – 14u30: Korte workshop elektrisch fietsen + voorstelling van diverse types en
modellen elektrisch fietsen
14u45 – 17u00: Begeleide fietstocht (+/-25 km) met gewone én elektrische fietsen. Onderweg
kan je jouw vragen stellen aan de begeleiders.
Halverwege is er een stop voorzien. Daar wordt er een woordje uitleg gegeven
over mogelijkheden om gebruik te maken van laadpunten.
Deelnameprijs ter plaatse te betalen : 2 euro (leden Pasar 1 euro)
Mee te brengen: gewone of elektrische fiets, drank en versnapering voor tijdens de fietstocht
Info Club Pasar Elektrisch Fietsen Vlaams-Brabant
Dirk Vercruysse - dvercruysse@gmail.com - 0497/64 27 44
www.pasar.be/vlaams-brabant
Inschrijven ten laatste op 6 oktober via alain.segers@pasar.be .
Wacht niet te lang, want het aantal inschrijvingen is beperkt.
Vermeld in jouw mail of je met jouw gewone fiets of met jouw elektrische fiets komt.
Heb je interesse in de volgende activiteiten van de club Elektrisch Fietsen stuur ons dan zeker
ook een mailtje!
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