
 

Gigafinish 2019 

Wat ? 

Een bijeenkomst met Gigabikers (oude en nieuwe gezichten) om een namiddag en avond gezellig 

over wielrennen, koetjes en kalfjes te praten.   Een uitdagend wielerquizje om elkaar beter te leren 

kennen.  Een gesprek met een boeiende praatgast uit het wielergebeuren.  Een lekkere maaltijd.  De 

prijsuitreiking aan de winnaars van het afgelopen seizoen. 

Waar ? 

Zaal VINEA in Aarschot is net als vorig jaar de plaats waar je moet wezen.  Aarschot wordt volgens de 

lokale bevolking ook de Parel van het Hageland genoemd.  Met een degelijke GPS kom je er altijd 

terecht.  Adres : Poortveldenplein 7C, 3200 Aarschot.  Opties om te carpoolen kunnen via het 2cycle 

forum geregeld worden.  Vergeet de blauwe parkeerschijf niet te leggen in de zone rondom de zaal.  

Wanneer ? 

Zaterdag 23 november! Aanvang tussen 13u15 en (ten laatste) 14u15. Het officiële einde wordt zeker 

voor middernacht voorzien.  Daarna is er nog volop tijd om lekker verder bij te kletsen. 

Kostprijs ? 

Bij ons doen we zelden aan inflatie, dus werd dit jaar de prijs van 42,- euro per persoon behouden.  

Opties ? 

In principe neem je deel aan het volledige programma van 2 delen: namiddag + avond.  Bij 

uitzondering kan een halve deelname (afgesproken worden).  Wie voor het avondeten een 

vegetarisch menu wenst kan dat expliciet in de mail aanvragen.   

Hoe deelnemen ? 

Inschrijven doe je via email naar gigabike@telenet.be met hoofding “Inschrijving Gigafinish 2019”.   

Betaling van het inschrijvingsgeld dient vooraf te gebeuren op rekeningnummer BE88 7330 2608 

4441 (IBAN), KREDBEBB (BIC) ter attentie van Peter Samoy - Barelveldweg 49, Bornem. Gelieve ‘je 

naam & GigaFinish 2019' te vermelden. 

Inschrijven kan in principe tot 14 november. 

Nog meer weten ? 

Extra vragen, stel ze gerust via mail of gooi het gewoon op het forum. Ongetwijfeld krijg je ook daar 

de passende antwoorden.  

Hopelijk tot in Aarschot. 

Mark & Peter. 
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