Persbericht E-mX circuit primeur te Westdorpe
Geachte heer/mevrouw,
Op maandag 27-07-2009 zal tijdens de 8e jaarlijkse S.R.S. special day voor de
gehandicapte medemens tevens het startsein gegeven worden voor de primeur op
het E-mX circuit. Dit is het 1e E-mX circuit in de Benelux in samenwerking met VHM,
Quantya Benelux.
E-mX is een nieuwe vorm van sportief en recreatief bezig zijn met E-mX bikes. Dit
zijn elektrisch aangedreven 2-wielige voertuigen in de mix van fietscross (BMX),
mountainbikes en crossmotoren (MX).
De voordelen van de hier genoemde sporten zijn gecombineerd, en de nadelen zijn
achterwege gelaten. Mn. het milieu vriendelijke aspect door een emissie (Co2) vrije
en geluidsloze elektrische aandrijving zijn van een hoog niveau.
Het is laagdrempelig, en voor een ieder (vanaf ca. 14 jaar) toegankelijk.
In Westdorpe (gemeente Terneuzen) wordt momenteel hard gewerkt aan de
realisatie van een compleet pakket faciliteiten voor deze nieuwe vorm van
“motor”sport.
Voor de toekomst zullen er dan ook diverse mogelijkheden geboden worden om het
E-mX sporten te ontdekken en te beoefenen.
U zult begrijpen dat het e.e.a. niet van vandaag op morgen gerealiseerd kan worden,
maar het begin is er.
Tijdens deze primeur zullen er een (beperkt) aantal sessies op de E-mX bikes
mogelijk zijn, en zijn er diverse bezichtigingen. Om u een goede indruk te kunnen
geven willen wij u van harte uitnodigen om op deze introductie aanwezig te zijn.
Ivm. met de voorbereidingen en de komende vakantie periode zijn wij vanaf
woensdag 22-07-2009 niet altijd in de mogelijkheid om per e-mail te reageren dus
zijn wij alleen per telefoon bereikbaar.
Om een goede voorbereiding te kunnen maken vragen wij u om bij interesse ons
vooraf te berichten over uw komst.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende.
Locatie:

E-mX Circuit (gelegen naast het Finland circuit)
Vanaf ca. 15.00h
Industrieweg zuid
Westdorpe

Met vriendelijk groet,
Eric Stoutjesdijk
Elasto Holding BV
Steenbergen

0651-407013 elasto@planet.nl
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