WTC BLIJF FIT VZW - januari 2015

01- Op zondag 11 januari is er om 11 u in het lokaal onze klassieke
nieuwjaarsreceptie.
De drank wordt aangeboden door onze
lokaalhouders, terwijl de hapjes een traktatie zijn van de raad van
bestuur.
02- Ook niet te versmaden : onze winterwandeling die op vrijdag 6
februari vertrekt om 19 u in het café rechtover de kerk van Puivelde.
We trachten het succes van vorig jaar te evenaren, en hopen dat het
na de wandeling zo gezellig is als vorig jaar. Er worden jullie alleszins
lekkere pannenkoeken gratis aangeboden door de raad van bestuur.
03- Ook uit ons winterprogramma : de dag daarna op zaterdag 7
februari gaan we fietsen op de piste tussen 12 u en 14 u. De piste
staat volledig ter beschikking van onze club. Niet vergeten om je
trappertjes mee te brengen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Inschrijven zoals reeds op vorige berichten werd vermeld.
04- Onze buitenlandse fietstocht ‘De drie Reuzen’ kent een
onwaarschijnlijk succes. Naast de 42 ingeschrevenen is er reeds een
reservelijst aangelegd.
05- Op onze nieuwjaarsreceptie van zondag kan je nog kledij bestellen.
Daarna wordt de bestelling doorgegeven.
06- Wie zijn lidgeld voor het komende seizoen nog niet betaald heeft doet
dit best voor 15/2. Wie later inschrijft ontvangt zijn brochure niet op
de openingsvergadering, maar na de eerste rit in het lokaal.
07- Na onze geslaagde mountainbikerit, heeft de raad van bestuur net
zoals af en toe in het verleden, besloten om 250 euro te schenken
aan een goed doel. Dit jaar is dit bedrag geschonken aan de actie van
onze leden Franky Van Bogaert en Sonja Saman voor ‘Kom op tegen
Kanker’. Overigens wensen Franky en Sonja uitdrukkelijk alle leden te
bedanken die een financiële bijdrage hebben gedaan voor hun
project. De reacties van de leden waren overweldigend, en zij zijn
daar bijzonder gelukkig mee. Proficiat aan al deze Blijf Fitters met het
hart op de juiste plaats.
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