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Aanmelding Eenwielerfestival open 
 

 

Vanaf vandaag kun je je inschrijven voor 
het Eenwielerfestival, dat gehouden 
wordt op zaterdag 15 januari in 
sporthal De Niervaert in Klundert. 
Deelname kost € 12,50 voor een hele 
dag vol workshops. Groepen van 
minstens tien deelnemers van dezelfde 
club/vereniging krijgen 20% korting. 

 
Het programma is nog niet helemaal rond, 
maar we kunnen alvast wat verklappen. 
Wegens succes bieden we ook deze keer 
onder andere Basketbal, Hockey, Trials, 
Opstapmanieren en Eenwielerdiploma's. 
Nieuw is onder andere Jongleren op de 
eenwieler. We proberen ook Freestyle 
workshops aan te bieden, maar we weten 
nog niet zeker of dat lukt. 
De workshops Eenwieleronderhoud (ook 
nieuw) en Eenwieleren voor absolute 
beginners zijn behalve voor deelnemers, 
ook voor ouders/begeleiders gratis 
toegankelijk. 
 
De unieke T-shirts van Eenwielerfestival 
2022 kun je bestellen bij je aanmelding, ze 
kosten € 12,50 per stuk. 
 
Na afloop van het programma kunnen we 
als groep genieten van een Indonesische 
warme maaltijd (vegetarisch of met vlees), 
op dezelfde locatie. Of je hier aan mee wilt 
doen, geef je ook aan op het 
aanmeldingsformulier. Uiteraard kunnen 
ouders/begeleiders ook mee eten. Een 
maaltijd kost € 11,50 per persoon, inclusief 
één drankje. 
 
Kortom, het belooft weer een supergezellige 
eenwielerdag te worden! 
Het aanmeldformulier vind je hier, of op  
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onze website stichtingeenwieleren.nl. 
 

 

 

Steun eenwieleren in Kenia 
 

 

 

Vipawa HUB Afrika is een organisatie die in Nairobi (Kenia) gemarginaliseerde 
kinderen hun talenten laat ontdekken en ontwikkelen. Het gaat vaak om kinderen die 
eerder in hun leven trauma's hebben opgelopen. Vipawa leert de kinderen onder 
meer eenwieleren, omdat het een goede manier is om zelfvertrouwen op te bouwen 
en meer lef te krijgen. 
  

Op dit moment heeft Vipawa ruim 200 kinderen tussen de 2 en 17 in het programma. Ze 
hebben 30 eenwielers, maar dat is voor zo’n grote groep kinderen natuurlijk niet genoeg. John 
Kirumba heeft ons benaderd om sponsors voor Vipawa te zoeken. Dat doen we graag. 

Als je Vipawa financieel wilt steunen waarderen we dat enorm. Natuurlijk kun je direct met 
Vipawa contact opnemen. Maar je kunt ook geld overmaken naar het rekeningnummer van 
onze Stichting (NL49 INGB 0007 2461 05) onder vermelding van "Vipawa". Wij maken het 
totaalbedrag dan over aan Vipawa. 
 
Meer informatie: 
E-mail: vipawahubafrika@gmail.com 
Twitter: https://twitter.com/vapawahubafrik1?lang=en 
Facebook: https://ne-np.facebook.com/watch/vipawahubafrika/ 
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