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Ex-wielrenster Adrie Visser gaf een wielrenclinic ter ondersteuning van de actie. Naasthaar Madelon en-haar ouders Matthieu en,
Tina Rus_tfLnburg..
.

MIDDENMEER - Een' aantal sportieve vrienden organize Wieringen; de Wieringerseert zaterdag 28 ,mei eelt fietstoèht door No'ord-Holland.. meer en een groot deel van
_Zij nodigt:n recreanten, wlelrenners en mountainbikers
West-Friesland. Alle inuit hun steentje bij te dragen, zodat ze zoveel mogelijk
schrijvers betalen 25 euro
geld kunnen inzamelen voor de Nederlandse Cystic Fiinschrijfgeld en kunnen kiébrosis Stichting.
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Ex-wielrenster Adrie Visser gaf een wielrenclinic ter ondersteuning van de actie. Naasthaar Madelon en-haar ouders Matthie~ en '
[ Tina RustfLnburg.
MIDDENMEER - Een' aantal sportieve vrienden organiseert zaterdag 28 .mei eeÎ{fietstocbt door Noord-Holland.
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