
Datum            :     27-04-2022                  
Onderwerp   :     Fietstocht uitstapje 18 mei 
 
 
Nieuwsbrief   nr.                 

18-05-2022 Fietstocht voor onze KBO leden.   

                        “FIETSEN” !!!        >>>> <<<<          Eindelijk , we mogen weer.  
 Wij nodigen U uit om op 18 mei a.s. deel te nemen aan een mooie fietstocht in onze regio. 
Lengte van de fietstocht is ca. 40 km. Ook niet-leden mogen zich aanmelden. Familie, 
vrienden en bekenden zijn ten allen tijde van harte welkom. 
 
Programma. 
13.00  u. :  Vertrek  bij de kerk/Wieksjlaag 
Ca. 14.45 u. : Pauze met koffie/thee met gebak bij museum Bokshout Baarlo 
Ca. 15.45 u. :  Vertrek voor 2e gedeelte van de fietstocht retour naar Beringe. 
Ca. 17.30 u.  : Terug in Beringe. 
 
Op zowel  heen- als ook  tijdens de terug-tocht wordt er voor de fietsers  een tussenstop met 
drinkpauze gehouden. Zelf voor de drank zorgen. 
Na terugkomst in Beringe gaan we nog een lekker hapje eten bij Vios. 
De totale kosten bedragen  € 20,00 p.p.  Voor niet-leden geldt een meerprijs van € 2,50 p.p. 
U kunt ook kiezen voor alleen koffie/thee met gebak.  Kosten hiervoor€ 5,00. Gelieve bij Uw 
opgave te vermelden waarvoor U kiest. Op de pauzeplaats is geen horeca aanwezig, dus ook 
geen mogelijkheid om een drankje (fris of alcoholisch) te bestellen.   
 
Attentie: Er gaan geen verkeersregelaars mee per auto, zodat het helaas niet  mogelijk is  
om niet-fietsers in  begeleidende auto`s  mee te nemen.  Mocht U niet-fietser zijn, en toch 
tijdens de pauze aanwezig willen zijn, alsook aan het etentje wensen deel te nemen, dient U 
op eigen gelegenheid en met eigen vervoer naar de pauzeplaats te komen,  dan wel om 
17.30 aanwezig te zijn voor het etentje bij Vios. Consumpties zijn voor eigen rekening.  
 
Bij echt slecht weer zal de fietstocht 2 weken verzet worden. In dat geval zullen de  
deelnemers hierover tijdig worden geïnformeerd.  De gehele fietstocht is op eigen risico. Om 
veiligheidsredenen dienen de fietsers de aanwijzingen van de wegkapiteins/organisatie  op 
te volgen. En natuurlijk gelden alle standaard verkeersregels.   
 
Gelieve Uw opgave  middels onderstaande strookje met eigen bijdrage van  
€ 20,00  of (€5,00) uiterlijk woensdag 11 mei in te leveren  bij;     
Thera Janssen. Kanaalstraat 55. Tel. Nr. 077-3076346. Niet-fietsers , die tijdens de pauze 
aanwezig willen zijn en/of ook mee naar Vios gaan, dienen zich eveneens aan te melden 
 
Opgave voor fietstocht 18 mei 2022 

 
Naam:  --------------------------------------------------------------------------------------- 
Adres: --------------------------------------------------------------------------------------- 
Telefoon:------------------------------------------------------------------------------------ 
Aantal personen:----------------------        Koffie/Thee gebak                          Ja/Nee-------------------- 
                                                                     Eten na terugkomst in Beringe    Ja/Nee-------------------- 
 
Uw gegevens worden verwerkt in onze ledenadministratie. KBO-PCOB gaat zorgvuldig  
om met Uw persoonsgegevens. Zie ook privacy statement. www.kbo-pcob.nl/avg 
 


