Beste renners, fietsfanaten,
Op maandag 6 juli 2015 passeert de Ronde van Frankrijk door Vlaams Brabant.
Dit willen we niet onopgemerkt laten voorbij gaan voor jullie en daarom organiseert
Wielerbond Vlaanderen afdeling Vlaams-Brabant enkele activiteiten voor jongeren die zich
een dagje met de fiets willen amuseren. Miniemen en niet vergunninghouders kunnen terecht
in Tienen en Tielt-Winge waar er activiteiten op de fiets zullen plaatsvinden. Aspiranten
rijden over het parcours van de ronde van Tielt-Winge naar Tienen en sluiten dan aan bij de
groep van Tienen. Er wordt ruimte voorzien zodat jullie veilig naar de passage van de
reclamecaravaan en de passage van de renners kunnen kijken. Er wordt ook een picnic en een
aandenken voorzien voor jullie.
In Tielt-Winge gaan de activiteiten door in de Kruisstraat, parkeren kan aan sporthal het
Solveld, Dorpsstraat, Tielt-Winge.
In Tienen gaat alles door rond Sporthal Houtemveld, Sporthalstraat, Tienen.
We vragen jullie wel om op voorhand in te schrijven. Dit kan op onderstaande website:
http://zotvanfietsen.smooty.be/doe-mee/zot-van-de-ronde
Op onderstaand pagina vinden jullie de volledige planning voor beide locaties.
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Wielrennen

Tourevenement Vlaams Brabant 2015

Programma:
Uur

Tielt

inschrijvingen

10u-

Uur
10-

10u30

11u30

10u50 Verzamelen vergunninghouders
op Rillaarseweg, niet

11u30

vergunninghouders/miniemen in
Kruisstraat

Tienen

Inschrijvingen
Samenkomst niet
vergunninghouders/miniemen
aan skeelerpiste

11u

Start vergunninghouders naar
tienen

11u4512u30

Initiatie deel 1

11u-

Initiatie deel 1

12u15

Aankomst vergunninghouders

12u
12u12u45

Middagpauze + verplaatsing naar 12u30parcours
13u

12u45 Passage reclamecaravaan

13u

13u3014u15

Initiatie deel 2 + verplaatsing
naar parcours

13u4514u30

14u40

Passage tour

15u

Eind passage, afhalen kinderen

15u
15u30

Middagpauze
Passage reclamecaravaan
Initiatie deel 2 + verplaatsing
naar parcours
Passage tour
Einde passage, afhalen kinderen

Ter info:

Verantwoordelijke Tielt
Ward Vermeulen
Diestsesteenweg 780, 3010 Kessel Lo
Ver_ward@hotmail.com
0478/466950

Verantwoordelijke Tienen
Hugo Serin
Kliniekstraat 56/9, 3300 Tienen
hugoserin@skynet.be
0486/12 79 68
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