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• Hannover met de fiets ? Heel wat
bezienswaardigheden, zoals het stad-
huis, de kloosters en kastelen, zijn het
makkelijkst en het leukst te bereiken
op twee wielen. De stad moet het voor-
al van haar groen hebben, het ideale
decor voor een fietstocht. De dienst
toerisme werkte zelfs enkele fietsar-
rangementen uit om je optimaal naar
de mooiste plekjes te leiden.
• www.visit-hannover.com 
• Madrid is het toonbeeld van een

fietsvriendelijke stad. Rond de Spaan-
se hoofdstad is er de Groene Fiets Ring

van 65 km lang, maar ook het stads-
centum zelf kan je nog het best erva-
ren, ruiken en proeven met de fiets.
Van het bekende Plaza Mayor en Puer-
ta del Sol tot Parque del Retiro en het
Prado Museum, terwijl je rustig trapt
vertelt een gids je alles over de rijke his-
torie en indrukwekkende cultuur. Of
wat dacht je van een thematochtje
‘fietsen en tapas’? 
• www.bajabikes.eu

• Enkele jaren geleden riskeerde je
nog je leven als je Parijs durfde te door-
kruisen met de fiets, maar sinds 2006
doet de stad succesvolle pogingen om
er aangenaam en veilig te fietsen. Meer
dan 600 km fietspaden en 12 beweg-
wijzerde routes leiden je kriskras door
de stadskern. Wist je dat je trouwens
ook op de meeste bus- en taxibanen
mag fietsen ? 
• www.parisvelosympa.com

STEDEN ONTDEKKEN VANOP EEN FIETSZADEL 

Urban biking 
Niet alleen in Amsterdam
wordt er lustig gefietst, heel
wat andere steden zijn net
zo plezant om op twee wie-
len te verkennen en dat
bewijst de opkomst van
‘urban biking’ in Europa. In
je eentje, in groep of met
een gids : op de fiets leer je
steden als Hannover, Ma-
drid en Parijs op een heel
andere manier te zien.

Heel wat bezienswaardigheden in Hannover zijn het makkelijkst en het leukst te
bereiken op twee wielen. (foto Sound of C)

Een labyrint van kleine kronkelen-
de kanalen, authentieke dorpjes en
weelderige bossen en weilanden :
dat is het Marais Poitevin, ook wel
la Venise Verte of het groene Vene-
tië van Frankrijk genoemd. Het is
een immens moerasgebied van
ruim 60.000 hectare groot in de
Vendée, een departement aan de
westkust van Frankrijk. Het moeras
werd door de mens drooggelegd en
is nu een heerlijk vakantiegebied
om te onthaasten. En om te fietsen ! 

BETOVEREND BOS
Twee rondritten lopen door de Poi-
tevin van 37 en 47 km lang, met het
betoverende Mervent bos als een
van de hoogtepunten. Op de route
ligt ook het middeleeuwse Vouvant
dat de titel van ‘Plus beau village de
France’ draagt. Ook de rest van de
Vendée is trouwens een heus fiets-
paradijs. Je vindt er meer dan dui-
zend kilometer fietspaden met een
grote variatie aan landschappen :
langs kleine landelijke routes in de
Bocage, via een oude spoorbedding
tussen La Roche sur Yon en Coëx,
op jaagpaden langs het Kanaal van

Luçon, in de Marais Poitevin en op
fietspaden met zicht op de fijne
zandstranden langs de Atlantische
kust. (th/foto's A. Lamoureux)
Info : www.vendee-tourisme.com 

Fietsen door het ‘groene
Venetië’ van Frankrijk

Bij de hype rond de Ice Bucket Challenge vorig jaar,
kwam de neurologische ziekte ALS in de publieke be-
langstelling te staan. Via de challenge werden de nodige
fondsen opgehaald waarmee het onderzoek kan worden
gefinancierd. Nu de hype rond de challenge wat gaan lig-
gen is, is de vreselijke ziekte uiteraard niet verdwenen.
Daarom besloot de organisatie om zich voor de editie
van 2015 in te zetten voor de ALS Liga België. 
Tour For Life is een even mythische als bijzondere wie-

lertocht, waarbij de deelnemers de tour van hun leven
rijden. Niet enkel het goede doel, ook het sportieve doel
is voor elke deelnemer hetzelfde. Het bedwingen van 8
etappes gedurende 8 dagen door 4 landen over hero-
ische bergcols en routes, om 1.200km later te eindigen
op de Muur van Geraardsbergen. De start wordt gegeven
op zaterdag 29 augustus in het Italiaanse alpendorpje
Bardonecchia. (ddb)
• Alle info op www.tourforlife.be

Mythische wielertocht tegen ALS

Kom kennismaken met de nieuwe talentmodules 
in College Hagelstein en Ursulinen Mechelen

Talentmodule 
LATIJN

Talentmodule 
STEM

Talentmodule 
TAAL EN MEDIA

WWW.COLLEGEHAGELSTEIN.BE - SINT-KATELIJNE-WAVER WWW.URSULINENMECHELEN.BE

Talentmodule 
LATIJN

Talentmodule 
STEM

Talentmodule 
TAAL EN CULTUUR

Talentmodule 
WELVAART EN WELZIJN

INFODAG ZATERDAG 25 APRIL 2015
START INSCHRIJVINGEN

Welkom op onze infodag van 10.00 tot 16.00 uur.
Ontdek ook de kunstenaarsroute n.a.v. 100 jaar Ursulinen Mechelen.

NIEUW: Latijn-wetenschappen-wiskunde in de 3de graad + opties talen en wiskunde voor 3 (Grieks-)Latijn!

Ook STEM tijdens 
de middagactiviteiten!

INFODAG ZATERDAG 25 APRIL 2015
START INSCHRIJVINGEN EN PROEFLESJES

Welkom op onze infodag van 13.00 tot 17.00 uur.
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