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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 15 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 15 februari zouden de nieuwe koerstruien reeds uitgedeeld kunnen worden. 
 
 
Fietsenwijding 
 
Ook dit jaar vindt de traditionele fietsenwijding plaats op de laatste zondag van februari. Op zondag 22 
februari worden we verwacht aan de St. Macharius kerk te Laarne. De kerkdienst start om 10.30 uur. 
De voorafgaande oefenrit gaat van start aan het lokaal om 8.15 uur. 

 
 
Receptie Pedaal 
 
In navolging van het succes van vorig jaar 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 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 
1 maart. 
  
 
Sportieve groeten en tot aan de inschrijvingstafel, 
Het Bestuur 


