
             Fiets-aanmelding  2022  
 
 

 
Beste Leden,                                                                                                                               maart 2022 
 
Zoals in de voorafgaande jaren gaan we weer fietsen in de zomermaanden. Maandelijks worden twee 
fietstochten georganiseerd van respectievelijk 25 en 50 km. De fietstochten vertrekken vanaf  
de fietsenstalling voor ‘t Spectrum. Vertrek 25 km 13:30 uur; vertrek 50 km 10:00 uur.  
Deelname geschiedt geheel op eigen risico. Daar tekent u voor. 
 
Afhankelijk van het aantal deelnemers kunnen groepen worden gevormd. Dit gebeurt in verband met de 
veiligheid. Als laatste in de groep rijdt een lid van de werkgroep, die voorzien is van EHBO- en 
reparatiemateriaal en van een GSM. Iedere deelnemer zorgt zelf voor een geel veiligheidshesje.  
Wanneer onderweg wordt gepauzeerd komen eventueel te gebruiken consumpties en entreegelden voor eigen 
rekening. Tijdens de 50 km-tochten picknicken we onderweg (dus eten en drinken zelf meenemen). 
 
De fietstochten worden gehouden op donderdag. Verderop vindt u de data, waarop de fietstochten 
georganiseerd worden. U kunt aankruisen, op welke dagen u in principe mee wilt fietsen. Iedere deelnemer 
dient een apart formulier in te vullen. Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de contactpersonen of te printen 
van de website: www.kbo-schijndelcentrum. 
 
Het formulier graag ondertekend inleveren bij één van de contactpersonen vóór dinsdag 5 april 2022. 
Ter herinnering voor uzelf volgen hier de data van de fietstochten: 
± 25 km:  (vertrek 13:30 uur) 7   april           ± 50 km: (vertrek 10:00 uur)   21  april 
                 5   mei                                                 12   mei 
                2   juni             16   juni  
                  7   juli   21   juli 
                  4   augustus  25   augustus 
                  8   september     22   september 
                  6   oktober  20   oktober 
(Bij afgelasting komt de betreffende fietstocht in die maand te vervallen).  
 
DRINGEND VERZOEK: Bij verhindering even afmelden bij één van de contactpersonen: 
Annie en Christ van der Heijden, Lariestraat 15, tel. 5493821 of   
Joke Kemps, Hoofdstraat 186, tel. 5498092.                                            
----------------------hierlangs afknippen en strook inleveren------------------------------------------------------- 
 
Fietsdata in 2022 : 
O     donderdag  7 apr 13:30 u    25 km O   donderdag 21  apr 10:00 u    50 km 
O     donderdag  5 mei 13:30 u    25 km O   donderdag 12  mei   10:00 u    50 km 
O     donderdag  2 jun 13:30 u    25 km O   donderdag 16  jun    10:00 u    50 km 
O     donderdag  7 jul 13:30 u    25 km O   donderdag 21  jul     10;00 u    50 km 
O     donderdag  4 aug 13:30 u    25 km  O   donderdag 25  aug 10:00 u    50 km                      
O     donderdag  8 sept 13:30 u    25 km O   donderdag 22  sept   10:00 u    50 km 
O     donderdag  6 okt 13:30 u    25 km O   donderdag 20  okt    10:00 u    50 km 
 
Hierboven aankruisen aan welke tochten u in principe wilt deelnemen en verder onderstaand formulier 
ondertekenen en inleveren bij één van de contactpersonen.  
 
Naam: ………………………………………….Adres: …………………………………………………….. 
 
(Graag telefoonnummer vermelden:……………………………………..…………………………………..) 
 
neemt deel aan de hierboven aangekruiste fietstochten. Het is mij bekend dat deelname geheel voor eigen 
risico geschiedt en dat de leden van de werkgroep niet aansprakelijk kunnen worden gesteld bij letselschade 
of bij schade aan fietsen of eigendommen van derden. 
Ondergetekende gaat met bovenstaande akkoord.  
 
Datum: ………………………Handtekening:………………………………………………………….…..              


