Teamet der har stillet en tandem til
rådighed for Niels. Fra venstre ses Niels,
lærer Rene, Alfred, Mikkel, Peter og forrest
William.

SYNSHANDICAPPEDE NIELS TOG
TUREN OVER STOREBÆLT
PÅ GUL TANDEMCYKEL
Da Tour de Storebælt blev skudt i gang 11. juni, så trådte 84-årige Niels Jakobsen fra Aktivitetscenter Alliancehaven i
Slagelse også i pedalerne. Men vejen til cykelløbet var lidt anderledes for Niels end så mange andre.
Den 21. februar kom Niels ind på mit kontor i Alliancehaven og fortalte, at han ville cykle Broløb den 11. juni, og han
havde købt billet til turen. Jeg spurgte Niels - hvordan vil du det Niels? Jeg vidste, at Niels havde 10% syn tilbage. Niels
svarede på tandem. Har du en tandem Niels - nej. Har du en cykelmakker Niels - nej. Og ja, så måtte vi jo i gang med at
se hvordan vi kunne hjælpe, fortæller aktivitetskonsulent i Slagelse Kommune Bente Nørgaard.
Det lykkedes Bente Nørgaard at finde en cykelmakker på facebook. Og ikke nok med det, så stillede Autismecenter
Vestsjælland også en tandemcykel til rådighed. Elever fra Rosenkilde Skole ved Autismecenter Vestsjælland havde
endda renoveret og malet tandemcyklen gul, som Niels og hans cykelmakker Peter Skov kørte de 25 km over bl.a.
Storebæltsbroen til Tour de Storebælt. Da Slagelse Kommune er del af den officielle Tour de France-rute var der også
sponseret gule Tour de France-cykletrøjer til både Niels og hans cykelmakker, og cykelturene behøver heldigvis ikke
at stoppe her. Dansk Blindesamfund har nemlig sponseret en check på 5000 kr., så Niels kan købe en brugt tandem til
fremtidige ture.
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FÅ OVERBLIK OVER
TRAFIKKEN TIL TOUR DE FRANCE
2. etape køres gennem
Slagelse Kommune 2. juli 2022:
Motorvejen lukker helt kl. 12.30-18.00 ved 40A.
Storebæltsbroen lukker 13.00-18.00.
Ruten lukker kl. 12.00 og åbner kl. 18.00
Flere veje lukker fra kl. 08.00.
Se mere på det nationale trafiksite:
letourcph.dk/trafik
Se mere på det interaktive kort:
transporttiltouren.dk
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Sandblæsningsudstyr • Motorbør superskub 300 kg.
Betonhammer 27 kg. • Pladevibrator • Havefræser
Flishugger • Mosfjerner • Minigraver • Staldkat
- og meget mere.
Staldkat
monteret
med
jordbor
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LLP Maskinudlejning

Industrikrogen 3 • 4241 Vemmelev • Tlf. 27 63 33 36
Man-fre 7.00-16.00 • Åbent i weekenden ved forudbestilling

