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Inschrijving 

Zoals jullie intussen van ons gewoon zijn starten we onze eerste nieuwsbrief van het nieuwe seizoen met 
iedereen van Pedaal en familie onze beste wensen over te maken. Een goede gezondheid voor allen en veel 
fietsplezier! 
Noteer alvast volgende datum in jullie agenda om nog eens af te zakken naar het lokaal voor de inschrijving. 
 
 

Inschrijving 
Zondag 19 februari om 11.00 uur 

In het lokaal ! 
Kostprijs: 80 € 

 
 
Bij de start van het nieuwe seizoen bezorgen onze sponsors ons direct al een nieuwe koerstrui.  
Tijdens de inschrijving op 19 februari zullen de nieuwe koerstruien reeds uitgedeeld worden. 

 
Receptie Pedaal 
 
In navolging van het succes van de vorige jaren worden de leden en hun familie na de laatste oefenrit 
verwacht in het lokaal voor een late “nieuwjaarsreceptie”. Een drankje, een hapje en een babbeltje lijken 
ons de ideale manier om het seizoen officieel op gang te schieten. 
Om organisatorische redenen hadden we hiervoor graag op voorhand jullie aanwezigheid genoteerd. Er 
wordt een bijdrage van 5 euro per persoon gevraagd. Kinderen tot 12 jaar gratis.  
Gelieve op de inschrijving dan ook al te laten weten of jullie aanwezig zullen zijn op de receptie op zondag 
5 maart vanaf 11.30 uur. 
  
 
Pedaal naar de Champagnestreek 
 
Op algemene aanvraag wordt er dit jaar een korte fietsvakantie georganiseerd  naar de Champagnestreek. 
Het is de bedoeling dat we vanuit Laarne met de fiets naar Reims (de hoofdstad van de Champagnestreek) 
rijden, ongeveer 230 km. Er zal een gematigd tempo gereden worden (max. 30 km/uur), rekening houdend 
met alle deelnemers, van zowel A, B en C. De vrouwen en familie mogen ons komen begroeten met de auto. 
Na een overnachting in Reims, staat er de volgende dag een rit van ongeveer 90 km dwars door de 
champagnestreek op het programma, die zal eindigen in Epernay. Na een overnachting in Epernay keren we 
de derde dag terug huiswaarts met de auto.  
 
Voorlopig wordt onderzocht of het mogelijk is tijdens het weekend van zaterdag 1 juli tot en met maandag 
3 juli. Maar dat zal later nog worden bevestigd. Geïnteresseerden kunnen zich in elk geval al melden. 
 
 
Sportieve groeten en tot aan de inschrijvingstafel, 
Het Bestuur 
 
 


