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HANDBIKE- EN FIETSWEEKEND
LOMBARDSIJDE IN SAMENWERKING MET

THE SPIRIT OF HANDCYCLING
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BEGELEID FIETSEN 
EN HANDBIKEN 
MET FAMILIE EN VRIENDEN

Zelf geen handbike en 
toch graag meedoen?
Ontlenen mogelijk 
via To Walk Again!

HANDBIKE
WEEKENDS



HANDBIKE- EN 
FIETSWEEKENDS
 WAT? Voor wie van fietsen en gezelligheid houdt, heeft To Walk Again  

 twee fantastische weekends gepland. Op zaterdag en zondag hebben  
 we de mooiste wielerroutes in de regio uitgestippeld waar iedereen  
 zich op kan uitleven. Of je nu wilt genieten van de omgeving of vooral  
 kilometers op de teller wilt maken: frisse lucht en vriendschappelijke  
 ambiance zijn er voor iedereen in overvloed.
 Zowel handbikes, tandems, driewielers, tweewielers, aan- 
 koppelbikes,… zijn welkom! Heb je zin om mee te fietsen? Schrijf  
 je dan snel in voor een weekend fietspret! 

 VOOR WIE? Jong en oud met een fysieke beperking en hun familie

 PRIJS? 100€/persoon intern (volledig weekend)
  55€/persoon extern (volledig weekend)

 Het is ook mogelijk om enkel zaterdag of zondag mee te fietsen: 
  35€/persoon extern (zaterdag)
  of 20€/persoon extern (zondag)

 Inbegrepen bij intern verblijf: 2 overnachtingen; 
 verblijf in volpension; volledig aangepaste accommodatie; 
 24/24u begeleiding; verzekering (exclusief verzekering handbike/fiets); 
 uitgestippelde routes en avondactiviteiten 
 Inbegrepen bij extern verblijf: begeleiding tijdens tocht; 
 lunchpakket op zaterdag en zondag, avondmaal op zaterdag; 
 verzekering (exclusief verzekering handbike/fiets); uitgestippelde routes.

 MEER INFO? activiteiten@towalkagain.be – 0473 68 68 93

Kom met familie en 
vrienden en fiets 
of handbike mee! 

 HANDBIKE- EN FIETSWEEKEND IN LOMBARDSIJDE 
 Locatie? De Zeekameel 
 Lombardsijdelaan 235, 8434 Lombardsijde
 Datum: 17 - 19 juni
 In samenwerking met? The Spirit of Handcycling

 HANDBIKE- EN FIETSWEEKEND IN NEERPELT
 Locatie? Provinciaal Domein Dommelhof
 Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt
 Datum: 29 - 31 juli

 INSCHRIJVEN
 Wil jij ook deelnemen aan één van onze handbike- en fietsweekends? 
 Bezorg ons dan onderstaande gegevens per post (To Walk Again vzw, 
 Geneinde 2, 2260 Tongerlo) of via e-mail (activiteiten@towalkagain.be).

 Handbike- en fietsweekend: 
  Lombardsijde: 17 - 19 juni 2016
  Neerpelt: 29 - 31 juli 2016

 Naam: .............................................................................................................................................................................................

 Voornaam: ................................................................................................................................................................................

 Adres: ..............................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................................................

 Geboortedatum: ...............................................................................................................................................................

 GSM-nummer: ....................................................................................................................................................................

 E-mailadres: ...........................................................................................................................................................................

 
  Intern verblijf /  Extern verblijf
  Volledig weekend /  Zaterdag /  Zondag 
 Huur handbike:  ja /  nee
 (keuze uit aankoppelhandbike of lighandbike)


