Fiets mee voor het goede doel!
Op zondag 17 juni 2018 fietst HIK Volwassenenonderwijs voor het goede doel. De fietsdag
zal in het teken staan van de spierziekte ALS. De opbrengst van deze sportieve dag gaat dan
ook integraal naar de ALS-Liga om meer wetenschappelijk onderzoek naar deze ziekte te
kunnen voeren. Zowel personeel en cursisten van HIK Volwassenenonderwijs als
familieleden worden uitgenodigd om mee te komen fietsen.

➢ Vertrek & afstand:
● Voor de sportfietsers start er om 9.00 uur op de HIK-campus in Geel een
fietstocht van 80 km langs de verschillende vestigingsplaatsen terug naar de
campus.
● Om 10.00 uur start er een wat kortere fietstocht van ongeveer 35 km,
vertrekkende vanuit de verschillende vestigingsplaatsen naar de HIK-campus
in Geel via het fietsknopennetwerk.
Alle fietsers zullen rond 12.30 uur aankomen op de campus, waar men met een drankje en
hapje nog wat gezellig kan nagenieten met de andere deelnemers.
➢ Inschrijven:
Wil je graag mee fietsen op zondag 17 juni? Je kan je voor 5 euro inschrijven en dan
ontvang je nog een leuk fietsgeschenkje.
Meer informatie omtrent de inschrijving, de catering en de betaling wordt na de
paasvakantie bekendgemaakt.

Wat is ALS?
ALS is een progressieve, niet besmettelijke maar
dodelijke zenuw-/spierziekte. ALS kan voorkomen op elke
leeftijd, maar zelden bij kinderen. Mannen worden
hierbij frequenter getroffen dan vrouwen. Na de
diagnose leeft een patiënt gemiddeld nog 33 maanden.
In ons land overlijden jaarlijks meer dan 200 patiënten en
komen er ongeveer evenveel nieuwe bij.
Wat doet de ALS-Liga?
De ALS-Liga België zet zich sinds 1995 ten volle in om
ALS-patiënten en hun familie te helpen. Dat doen ze
onder meer door te informeren, materiaal aan te kopen
en uit te lenen, te sensibiliseren en fondsen in te zamelen
voor wetenschappelijk onderzoek.

Wij hopen veel deelnemers te mogen inschrijven. Alvast bedankt voor je deelname en
geniet van deze sportieve dag!

