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Samen leren fietsen
Juni is in Grimbergen de fietsmaand voor volwassenen die willen leren fietsen. Kreeg je
nooit de kans om te leren fietsen of voel je je niet zo vaardig in het verkeer? Dan is dit
jouw maand. Je kunt deelnemen aan de fietslessen. Nieuw is ook het duofietsen. Zo
kun je samen met een ervaren fietser een duo vormen voor een gezellige fietstocht.
Een eerste start
Aan de eerste fietsles van 3 juni namen reeds vijf vrouwen deel. Een mevrouw van
Strombeek-Bever had nooit de kans gekregen om te leren fietsen en wilde dit graag
leren. En vier vrouwen van de wijk de Borgt hadden vroeger ooit wel gefietst maar
voelden zich niet meer zo vaardig om te fietsen en wilden dit terug onder de knie
krijgen.
Nieuwe fietslessen
Wil je ook leren fietsen? Maar lukte het je niet om je vrij te maken voor de fietslessen
op maandagnamiddag? Tijdens de maand juni kunnen we ook op andere dagen of
tijdstippen nog fietslessen organiseren. Je kunt hiervoor contact nemen met de
sportdienst om de mogelijkheden te bekijken.
De actie leren fietsen is een initiatief van de gemeentelijke sportdienst en de
integratiedienst samen met het OCMW. De gemeente organiseert deze lessen en de
provinciale sportdienst van Vlaams-Brabant ondersteunt de actie met het leveren van
oefenfietsen voor geïnteresseerde deelnemers.
Samen fietsen, iets voor jou?
Samen fietsen is een leuke vrijetijdsactiviteit. Daarom wil Grimbergen ook na ‘de actie
leren fietsen’ nieuwe mogelijkheden aanreiken en starten met duofietsen.
Hiervoor zoeken we geïnteresseerde fietsers die samen met minder ervaren fietsers een
duo willen vormen om af en toe zo samen te kunnen gaan fietsen in Grimbergen.
Ook personen die willen helpen als fietsbegeleider zijn welkom. Je leert mensen die
nooit of zelden gefietst hebben de nodige vaardigheden aan. Als fietsbegeleider help je
de deelnemers tijdens de lessen met de oefeningen die door de lesgever worden
uitgelegd.
Doe mee
Schrijf je in bij de sportdienst Grimbergen, Veldkantstraat 98, 1850 Grimbergen
tel. 02 267 20 16, sportdienst@grimbergen.be
Het gemeentebestuur en het OCMW, samen met de provincie Vlaams-Brabant, hopen
dat heel wat volwassenen gebruik maken van deze nieuwe fietskans.

Voor meer informatie:
Sportdienst Grimbergen, Veldkantstraat 98, 1850 Grimbergen – tel. 02 267 20 16
OCMW dienst communicatie: Agnes Penninckx - tel. 02 267 15 05
Voor persinformatie:
OCMW-voorzitter Trui Olbrechts - tel. 0498 46 52 32
Schepen van mobiliteit, wonen en integratie: Paul Hermans - 0449 51 53 21
Schepen van sport en toerisme: Louis De Smedt 0474 97 80 32

