Heel wat gezinnen zijn op zoek naar leuke buitenactiviteiten. De permanente
mountainbikeroutes in Vlaanderen beschikken op dat vlak over heel
wat troeven. Meer dan 100 mountainbikelussen kregen het label van
‘kindvriendelijke route’. Deze routes zijn nooit langer dan 20 km en zijn relatief
goed berijdbaar. Bovendien vind je op deze routes extra faciliteiten en beleving
voor kinderen.
Test op zondag 22 mei samen met je kinderen de route in Evergem.
• Vertrek aan Pleintje Muzenhoek tussen 9 en 11 uur.
• Elke deelnemer krijgt bij de start een drankje en een rijsttaartje.
• Je krijgt ook een stempelkaart om ook deel te nemen aan de andere
Meetjeslandse routes. Fiets je drie routes? Dan krijg je een geschenkje.
• 2 euro per persoon
• Inschrijven via evergem.be/mountainbikemetjegezin
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