WTC BLIJF FIT VZW - Ledenberichten augustus 2015

01- Wij zijn op dit ogenblik met 269 leden … een absoluut record !! Wij wensen alle
nieuwkomers van harte welkom. Nieuwe leden die nog geen brochure hebben
ontvangen of een bewijs voor de mutualiteit kunnen dit melden bij de voorzitter of
de secretaris.
02- Voor de Willy Vannitsen Classic (22/8) kan alleen ter plaatse worden
ingeschreven (5 euro). Wij kiezen voor 3 afstanden : 185 km, 135 km en 95 km.
03- Zondag a.s rond 18 u vertrekken 36 fietsers en 2 begeleiders naar de Franse Alpen
voor hun fietstocht ‘De Drie Reuzen’. Wij wensen hen fantastische ritten toe
waarbij er naast het fietsen ook nog kan genoten worden van de prachtige
omgeving. Veel succes en een veilige terugkeer !
04- Wij hopen dat de bestelling van onze kledij tegen het eind van deze week nog zal
geleverd worden. Indien dit het geval is zullen voor de fietsers van de buitenlandse
tocht de bestelde pakketten nog klaar gemaakt en bezorgd worden. Hiervoor
afspreken met Marc. De andere kledij zal door Marc geregeld worden na zijn
terugtocht uit Frankrijk. Zoals reeds op een vorig bericht vermeld zullen de prijzen
van de kledij vanaf 1/1/2016 flink verhoogd worden. Wij trachten de verhogingen
zo weinig als mogelijk door te rekenen naar de leden. De nieuwe prijzen zullen
tijdig worden meegedeeld via de website.
05- Zoals op de vorige berichten reeds vermeld willen wij de regel van de laatste 5
km, in de toekomst strikter toepassen. Om geen misverstanden te hebben zullen de
kopmannen via een signaal aangeven vanaf wanneer mag afgeslagen worden. Het
nieuwe signaal is ‘tut, tut, tut, tuuut’ (3 x kort, 1 x lang).
06- Minder goed nieuws : de grote rit van september naar de Biesbosch en
Kinderdijk wordt verschoven naar april volgend jaar. Bij een controle van de
Biesbosch half juni is gebleken dat de ‘ontpolderingswerken’ die daar aan de gang
zijn, pas klaar zullen zijn eind dit jaar. Het heeft dan ook weinig zin de Biesbosch in
de rit op te nemen. Maar wees gerust : wij hebben reeds een vervangende rit
voorzien. Eind juni reden we de gtr ‘Op weg met Annelies’. De vele deelnemers
hieraan vonden dit zo’n mooie rit, dat wij ze aanpassen voor de gr1 en de gr2.
Deze beide ritten zullen vertrekken in Overslag. Ook de gtr zal in Overslag
vertrekken, en wijkt in grote mate af van de gtr van eind juni. Een korte
beschrijving van deze ritten (“Zeeuws-Vlaamse Schoonheid”) die ongeveer
dezelfde km’s zullen bevatten als de oorspronkelijke ritten, volgt begin september.
07- Ook onze sponsorrit van begin september zal vanaf dit jaar in een ‘nieuw kleedje’
worden gestoken. Meer informatie bij de berichten van september.
08- Op 15 augustus is er voor onze familierit een fietstocht gepland, die je zelf
kan fietsen met je zelfgekozen gezelschap. Praktisch : je kan inschrijven in ons
lokaal tussen 13 u en 13.30 u. Je krijgt dan een wegbeschrijving. Na aankomst
biedt de raad van bestuur de deelnemers boterhammen aan in ons lokaal.
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