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Geachte heer/mevrouw,
Steeds meer fietsers kiezen voor de E-bike, de fiets met elektrische trapondersteuning. Begrijpelijk,
want met deze fiets kunt u langer en plezierig blijven fietsen. De E-bike is een snel en gemakkelijk
vervoermiddel en een goed alternatief voor de gewone fiets. Maar deze fiets is wel sneller en
zwaarder. En hoe veilig voelt u zich met deze snelheid op de fiets?
De E-bike info dagen
Gemeente Lelystad vindt uw veiligheid in het verkeer belangrijk. . De Fietsmeester organiseert
daarom E-bike info dagen voor senioren. Wij nodigen u van harte uit om daar aan mee te doen. U
krijgt op deze infodag praktische tips om veilig en plezierig te blijven fietsen. Deelname is vrijwillig, het
betreft géén examen en adviezen zijn geheel vrijblijvend.
U bent van harte welkom om mee te doen aan de E-bike infodag op 10 oktober 2017 in Kerkcentrum
het Anker, Karveel 33-01, 8231 BH Lelystad.
De gemeente organiseert deze dag in samenwerking met de Fietsmeester en biedt u deze dag gratis
aan (inclusief koffie, thee en lunch).
De E-bike infodag is gezellig en biedt ruimte om ervaringen uit te wisselen.
Hoe ziet de informatie dag E-bike eruit?
U komt op uw eigen fiets of E-bike naar de cursus. Na de ontvangst krijgt u een presentatie over de Ebike. Daarna wordt er iets over de veranderde verkeersregels verteld. Ook krijgt u fietsgymnastiek van
een beweegdocente. Rond 12.30 uur is het tijd voor een gezamenlijke lunch. Na de lunch kunt u uw
fietsvaardigheid op een fietsparcours oefenen. Ook wordt er een korte fietstocht door Lelystad gefietst.
Na een kopje koffie wordt er op de dag teruggeblikt en krijgt u een
deelnamecertificaat en de brochure keuzewijzer E-bike. De ervaring leert
dat deelnemers deze E-bike infodag gezellig, interessant en leerzaam
vinden.
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Waar en hoe laat?
Datum:
10 oktober 2017 om 09.00 uur
Locatie:
Kerkcentrum het Anker, Karveel 33-01, 8231 BH Lelystad.
Meer informatie of aanmelden
U kunt zich aanmelden via de e-mail: mgkramer@xs4all.nl
Of bellen met Mario Kramer 036 5216173 of 0651187703
U kunt ook de bijgevoegde antwoordstrook gebruiken.
Er is plaats voor maximaal 30 deelnemers, dus meld u snel aan!
Hoogachtend,
het college van de gemeente Lelystad,
namens deze,
het hoofd van de afdeling beheer openbare ruimte,

A. Maris

NB.
Mochten er onverhoopt in uw persoonlijke situatie wijzigingen hebben plaatsgevonden die nog niet in
ons gegevensbestand zijn verwerkt, dan bieden wij u hiervoor onze excuses aan en verzoeken wij
deze brief te beschouwen als niet verzonden.

E-bike infodag: xxxdag xxxxxxxx in Kerkcentrum het Anker, Karveel 33-01, 8231 BH Lelystad.
AANMELDING :
Naam:

…………………………………………………………………………………….

Adres:

…………………………………………………………………………………….

Postcode:

……………………

Woonplaats:

………………………………………

Leeftijd:
………………
Wilt u dit ingevulde formulier sturen naar onderstaand adres.
M.Kramer, Hofmark 155, 1355 HL Almere

