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Mogen wij omwille van onze grote groepen en omwille van de 
absolute prioriteit voor de veiligheid aandacht vragen voor de  
volgende punten : 
     a. Gelieve op de openbare weg met niet meer dan twee naast 
        elkaar te fietsen, en zo rechts mogelijk op de rijbaan te blijven. 
     b. Ronde punten op te rijden langs rechts en niet af te snijden. 
     c. Bij aankomst te Sint-Pauwels bij het naar huis rijden verkeerslichten  
         te respecteren. 
Naar aanleiding van het politiebezoek op zondag 21 mei heeft het bestuur een 
overeenkomst met de politie om bij de eerstvolgende controle de namen 
van de verkeersovertreders door te geven zodat de boete ten laste valt 
voor de overtreder en niet langer voor de club. 
Leden die de regels opzettelijk blijven overtreden zullen ook door de 
bestuursleden onmiddellijk aangesproken worden . 
 
 
Op zaterdag 1 juli komt er terug een koers in Sint-Pauwels waar onze 
clubleden aan kunnen deelnemen. 
Leden die graag willen deelnemen kunnen zich inschrijven voor 15 juni via 
email van de club. 
    -Deelnameprijs 10 euro. 
    -Start koers om 14.15u voor clubleden en inwoners Sint-Gillis-Waas. 
    -Om 13.00u is ook nog een koers voor recreanten. 
    -Om 15.30u is het wedstrijd voor de toeristen. 
Wij hebben ook seingevers nodig om alles in veilige banen te leiden tussen 
12.30 en 17.00h. 
Degene die graag willen helpen kunnen zich aanmelden voor 5 juni via 
email of bij één van de bestuursleden. 
Seingevers worden vergoed en krijgen 20 euro en twee drankjes. 
 
Voor de grote rit van 24 juni “Oost-West thuis best” is er voor de 
fietsende leden een pasta-maaltijd voorzien in ons lokaal.  
Leden die hier graag aan deelnemen kunnen zich inschrijven op onze 
website op een daarvoor voorziene lijst of bij één van onze 
bestuursleden of via email. 
 
Mogen wij ook nog vragen om de volgwagen te behandelen met respect: 
  -geen fietsen te plaatsen tegen de volgwagen 
  -geen afval achter te laten in de wagen 
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