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Hou je van fietsen? Lijkt het je leuk om dit 
aan anderen te leren?  Dan zoeken wij jou!
Stad Aalst organiseert binnenkort in samenwerking met Vormingplus Vlaamse 
Ardennen – Dender en Mobiel 21 een fietslessenreeks voor volwassenen. De deelne-
mers (max. 15 personen) leren fietsen over een periode van 6 weken, gespreid over 
12 lessen. We zoeken hiervoor vrijwilligers die - onder leiding van een professionele 
lesgever - de cursisten kunnen begeleiden en ondersteunen bij het aanleren van hun 
eerste fietsvaardigheden.

Kun je zelf goed fietsen? Ben je sociaalvoelend en geduldig? Werk je graag samen met 
mensen en hou je ervan om anderen te motiveren? Dan ben je wellicht de geknipte 
persoon voor deze opdracht!

Je beschikt over je eigen fiets en je bent bij voorkeur 1 les per week beschikbaar.  
De lessen vinden telkens op dinsdag en donderdag plaats van 9.30 tot 12 uur: 

 › 07/03/2017
 › 09/03/2017
 › 14/03/2017 

 › 16/03/2017
 › 21/03/2017
 › 23/03/2017

 › 28/03/2017
 › 30/03/2017
 › 18/04/2017

 › 20/04/2017
 › 25/04/2017
 › 27/04/2017

VORMINGSMOMENT VOOR VRIJWILLIGE LESGEVERS
Om tijdens de fietslessen op een juiste manier ondersteuning te kunnen bieden is er 
voor vrijwilligers een vormingsmoment op 23 februari 2017 van 9.30 tot 12 uur 

in de voormalige Rijkswachtkazerne 
Denderstraat 22, 9300 Aalst  
vlakbij de parking van het treinstation NMBS
Daar vinden ook de fietslessen plaats.

Uiteraard verwachten we dat elke vrijwilliger aan deze vorming deelneemt.

Spreekt dit je aan en wil je je engageren?  Schrijf je vóór 11 februari 2017 in
via de website van Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender: 
www.vormingplus-vlad.be of tel. 09 330 21 30.

Stad Aalst - dienst Samenleving en integrale veiligheid
administratief centrum
Werf 9, 9300 Aalst
tel. 053 77 9300 

v.u.: Christoph D’Haese, burgemeester | p.a. Werf 9 | 9300 AALST
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