Voorjaarskalender 2020

Fietsbelevingspunt De Velodroom

Provinciaal Recreatiedomein De Schorre

21 | 02 | 2020

Wat heeft Fietsbelevingspunt De Velodroom dit voorjaar te bieden?

Van kennis over fietsen tot écht kunnen fietsen: voor elk wat wils bij De Velodroom

Naast de bestaande wielercollectie in wielermuseum De Velodroom, biedt deze locatie heel wat activiteiten in het
voorjaar. Eind februari opent pop-up wielercafé De Musette opnieuw haar deuren en kan je er niet enkel terecht voor
een drankje, maar ook voor een snelle hap: overheerlijke (vegetarische) lasagne, een assortiment aan croques of
zelfs een heuse tapasschotel “Tour De Musette”. Ook organiseren De Schorretrappers er enkele leuke activiteiten dit
voorjaar. Meer info kan je vinden op www.develodroom.be.

Alle wielersupporters zijn welkom in wielercafé De Musette tijdens de voorjaarsklassiekers om samen op het grote
scherm de koers live te volgen. Van de Omloop Het Nieuwsblad naar Italië met de Strade Bianche, via de Ronde van
Vlaanderen tot Luik Bastenaken Luik, en alles daartussen. De volledige programmatie kan je vinden op
www.develodroom.be

Start to Bike – 14 & 15 maart 2020

Met de lente in zicht en de voorjaarsklassiekers in aantocht is ook het moment aangebroken om de koersfiets buiten
te halen en op tocht te gaan.

Het ‘Start to Bike’-initiatief van de Schorretrappers helpt je in enkele weken om meer controle te krijgen over je
koersfiets en een prima fietsconditie op te bouwen. Het rijden in groep en het gezellig samenzijn achteraf maakt de
ervaring nog leuker.

WTC Schorretrappers start op zaterdag 14 en zondag 15 maart 2020 met twee vrijblijvende infodagen in het
wielercafé De Musette (De Schorre) in Boom van 10 tot 17 uur.
Alle wielertoeristen en sportievelingen die :





voor de eerste keer de aankoop van een racefiets overwegen;
na een periode van inactiviteit opnieuw de draad willen oppikken;
graag vanaf 29 maart samen in groep iedere zondag een rustige rit willen rijden,

zijn van harte welkom op deze "start to bike" in samenwerking met Rijwielen Mampaey te Boom.
Deze fietshandel zal enkele instapmodellen van racefietsen presenteren. Wil je eerst even proberen of een koersfiets
iets voor jou is, dan is er ook de mogelijkheid om ter plaatse een testritje te maken met een of meerdere koersfietsen
die onze wielerclub gratis ter beschikking zal stellen. Kom op de infodagen alles te weten i.v.m. kledij & schoenen,
fietstechniek, verkeersreglementering, verzekering & lidmaatschap VWB, enz...

Meer info: www.develodroom.be, https://wtcschorretrappers.eu

Ludo Peeters Wielerquiz – 8 mei 2020

In de vooravond van het Velodroom feestweekend organiseren De Schorretrappers een wielerquiz, met als special
guest Ludo Peeters. Ludo nam 10 keer deel aan de Tour De France en won heel wat mooie koersen. De inschrijvingen
zijn alvast van start gegaan en de eerste ploegen hebben zich al ingeschreven. De quiz start op 8 mei om 19.30 uur
in het wielercafé de Musette.

Meer info: www.develodroom.be, https://wtcschorretrappers.eu

Potjeir Klassieker 2020 – 9 & 10 mei

Zaterdag 9 en zondag 10 mei is er de 4de editie van de Potjeir Klassieker. Deze afgepijlde toertocht kan gereden
worden op beide dagen en de afstanden zijn 60km of 90km. Nieuw dit jaar is dat er ook gekozen kan worden om van
start te gaan vanuit café Welkom in Noorderwijk. Voor de recreatieve fietsers hebben we ook een mooi parcours langs
het water met als thema Oeverhoppen.

Op zondag 10 mei staat er naast de Potjeir klassieker ook nog een heuse Retro toertocht op het programma. Heb je
zelf geen retrofiets maar wil je dit wel eens meemaken? Geen nood, wij kunnen je ook aan een retrofiets helpen.

Meer info: www.develodroom.be, https://wtcschorretrappers.eu

Retro Toertocht 2019

ALGEMENE PRAKTISCHE INFO

Waar: Fietsbelevingspunt De Velodroom, Hoek 129, Boom (ter hoogte van fietsknooppunt 26)

Website: www.develodroom.be

Social media:
Facebook: https://www.facebook.com/fietsbelevingspuntDeVelodroom
Instagram: www.instagram.com/develodroom_demusette

Meer info: Onthaal De Velodroom, T 03 880 76 16, develodroom@deschorre.be
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