Zomers vriendenavontuur voor basisscholieren
Dwars door ons dorp: de True Friend Bike Tour 2021
Geldrop-Mierlo, 15 juli 2021 - Deze zomervakantie daagt True Friend alle kinderen uit de
bovenbouw van de basisscholen uit om mee te doen aan de speciale True Friend Bike Tour,
dwars door ons dorp!
Zo’n 6 weken lang, tussen 26 juli en 6 september 2021, kunnen de kinderen op de fiets op
zoek gaan naar een flink aantal ‘verborgen juweeltjes’ van Geldrop-Mierlo. Leuk om samen
met je beste vrienden te doen. En wie weet, ontmoet je nog wel een paar nieuwe vrienden
ook…
Aanmelden voor de True Friend Bike Tour is gratis, via de True Friend app (via App Store
of Google Play en ook te bezoeken via www.true-friend.nl). Elke bovenbouwer die zich
aanmeldt, ontvangt gratis:
- een eigen startnummer,
- een onmisbare set aan hints én
- een paar consumptiebonnen, voor wat lekkers onderweg.
Bij elk juweeltje wacht de True Friends een spannende opdracht. Lukt het jou en je vrienden
om samen alle juweeltjes te vinden en de vragen goed te beantwoorden? Alle deelnemers
krijgen na afloop een exclusief True Friend item als beloning voor hun inspanningen.
Meer info over de True Friend Bike Tour is te vinden op www.true-friend.nl
Leefwereld van jongste generatie
Kinderen hebben met True Friend het hele jaar door de kans om gratis (en coronaproof) mee
te doen aan buitenschoolse events en activiteiten in Geldrop-Mierlo. True Friend laat hen zo
ontdekken wat onze samenleving allemaal te bieden heeft. Daarvoor sluit het nadrukkelijk
aan op de leefwereld van kinderen vanaf groep 7. Zoals samen ontsnappen uit Escaperoom
Geldrop of je eigen filmfestival helpen organiseren in Centrum Hofdael. Centraal thema in al
die avonturen is ‘echte vriendschap’. Een thema dat kinderen erg bezighoudt en
tegelijkertijd symbool staat voor de gezamenlijke kracht van een gezonde, open
samenleving.
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Noot voor de redactie: voor meer info over True Friend en deze Bike Tour kunt u ook contact
opnemen met Jill Ubachs, projectleider True Friend, via jill@true-friend.nl of 06 1266 45 65

