Bezoek Brugge
Visitez Bruges
Besuchen Sie Brügge
Visit Bruges
Visita Brujas



Fietscursus voor volwassenen

Kunnen fietsen is belangrijk. Wie kan fietsen, heeft het gemakkelijker om bijvoorbeeld
op het werk te geraken, boodschappen te doen, met de kinderen meefietsen,...
Wat leer je?
Eerst leer je fietsen in een stadspark zonder verkeer. Je leert je evenwicht houden,
starten, remmen, bochten nemen en de wegcode.
Daarna fiets je op straat. Zo raak je stilaan vertrouwd met je fiets.
Op het einde van de cursus kan je alleen fietsen.
Wanneer?
In 2020 worden opnieuw enkele reeksen georganiseerd.
Bezorg ons uw adresgegevens via e-mail. Zodra de folder beschikbaar is, bezorgen
we u een exemplaar.
Of hou onze Facebookpagina in de gaten voor meer updates.
Voorwaarden
Meebrengen
Bedrag

Voorwaarden
Enkel volwassenen mogen deelnemen.

Er kunnen maximum 15 personen deelnemen aan elke reeks.
De reeks gaat door als er minimum 5 personen zijn ingeschreven.

Meebrengen
Gemakkelijke kledij.
Sportieve schoenen.
Een fiets (als je die hebt).
Heb je geen fiets? Je kunt een fiets van ons gebruiken.

Bedrag
Je betaalt 50 euro. De helft daarvan (25 euro) krijg je terug als je elke keer aanwezig
bent op de cursus.
Het sociaal tarief bedraagt 25 euro. De helft daarvan krijg je terug als je elke keer
aanwezig bent.
Je kan cash betalen bij de start van de eerste les.

De fietscursus is een organisatie van de diversiteitsdienst, Vormingplus regio Brugge
en VIVA-SVV.

Contactinformatie
Diversiteitsdienst
Hoogstraat 9 8000 Brugge
T 050 44 82 44
diversiteitsdienst@brugge.be
Vandaag van 09:00 tot 12:00, van 14:00 tot 17:00
Morgen gesloten
Alle openingsuren

Vormingplus regio Brugge vzw
Sint-Pieterskerklaan 5 8000 Brugge
T +32 50 330112
regio.brugge@vormingplus.be
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Contactinformatie
Huis van de Bruggeling
Huis van de Bruggeling Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge
T 050 44 8000
info@brugge.be
Vandaag van 08:30 tot 12:30 (Telefonisch te bereiken tot 17.00 u.)
Morgen van 08:30 tot 12:30 (Op zaterdag telefonisch niet bereikbaar)
Alle openingsuren

