
A.C. LYRA VZW viert zijn atleten en medewerkers 

 
 

 
 

Het kan niet ontkend worden dat onze vereniging het voorbije jaar alweer in de kijker heeft gelopen.  

En dat willen wij niet onopgemerkt laten voorbijgaan.  

Deze uitstraling hebben wij ongetwijfeld te danken aan de ongelooflijke inzet van onze atleten en de 

hardwerkende coaches en medewerkers op trainingen en wedstrijden. 
 

Wij nodigen u daarom uit op het huldefeest van onze atleten, trainers en bestuursleden op 

zaterdag 15 oktober 2022 om 18.30 uur in feestzaal ‘OLV Onbevlekt’, Mechelsesteenweg te Lier (Aan 

‘Carrefour’).  

 
 

Vanaf 19.30 tot 21.00 uur kan er vrij aangeschoven worden aan de foodtruck met Italiaanse lekkernijen 

met een stukje pizza naar keuze aangevuld met een pastabeker met keuze uit verschillende sauzen.  

De kostprijs bedraagt 10 € voor kinderen (tot en met 10 jaar) en 15 € voor de anderen. 
 

Bovendien verzorgen wij tijdens het clubfeest vanaf 19.00 uur de huldiging en voorzien wij een prachtig 

aandenken voor al de aanwezige atleten die de naam van onze club wat meer glans gaven tijdens het 

voorbije seizoen.  Natuurlijk kan alles doorgespoeld worden met één of ander rijkelijk vocht ! 

Voor de sfeer zorgen jullie wel, dus : «dit mogen jullie zeker niet missen!» 
 

Atleten die wensen deel te nemen aan de huldiging, dienen hun aanwezigheid te bevestigen teneinde een 

aandenken te ontvangen tegen TEN LAATSTE 01 oktober 2022. 

Vul ook onderstaand inschrijvingsstrookje in en bezorg dit aan één van jullie trainers of bestuursleden of 

graag mailen naar lyra@atletiek.be . (noodzakelijk voor bestelling van aandenkens!). 
 

Voor de foodtruck zijn de vooraf ingeschrevenen zeker van deelname. Dit is wenselijk om een idee te 

vormen van het aantal inschrijvingen. Ter plaatse kan nog steeds ingeschreven worden door late beslissers 

zolang de voorraad strekt… Er dient ter plaatse betaald te worden aan de kassa.  
 

We hopen tezamen met het (feest)bestuur op een massale opkomst. 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 

Inschrijving atletenhuldiging AC LYRA vzw seizoen 2021-2022 
 

 

Ik, ondergetekende (naam en voornaam) :……………………………………………………………………………………………………………….. 

schrijf in voor de huldiging op 15 oktober 2022.  

De namen van de ingeschreven personen (voor de aandenkens van belang !!!) : 

 

-     …………………………………………………………………………..  - ……………………………………………………………..………….. 

-     …………………………………………………………………………..  - ……………………………………………………………..………….. 

-     …………………………………………………………………………..  - ……………………………………………………………..………….. 

Deelname foodtruck  :  Volwassene (€15) X  ……… Kids (tem 10 jaar) (€10)  X …………… 
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