WTC BLIJF FIT VZW - april 2016

01- Op dit ogenblijk telt onze club reeds 264 aangesloten leden.
02- Dringend : er worden chauffeurs gezocht voor onze volgwagens ! De lijst
is beschikbaar op internet. Aarzel niet om je naam in te vullen, en … je krijgt
er nog eens 2 bierbonnetjes voor. Zeker met de grote groepen waarmee we
nu elke zondag zijn, is het hebben van een volgwagen geen overbodige luxe.
Zoals het er nu naar uitziet zullen wij de komende tijd regelmatig moeten
fietsen zonder volgwagen, bij gebrek aan chauffeurs. En eigenlijk is
het toch meer dan bedenkelijk dat wij in zo’n grote club niet eens voor elke
week twee vrijwilligers vinden ! Voor de leden van de raad van bestuur, die
zich toch een gans jaar door inzetten voor de goede werking van de club, is
dit zeer ontgoochelend.
03- Nog informatie voor de grote rit van zaterdag a.s.
1.- De grote rit vertrekt in Hank (zie brochure). Voor de GPS kan je
‘Kerkstraat’ ingeven. Er is parking aan de kerk, maar juist er voorbij is er
een zeer grote parking (achter het cultureel centrum).
2- Voor de gr1 en de gr2 ligt het middageten in Kinderdijk na ongeveer
103 km en 87 km.
3.- De volgwagen kan voor het grootste deel van de rit NIET volgen.
Gelieve dus reservemateriaal bij je te hebben.
4- Wegens omstandigheden zal er geen afzonderlijke volgwagen zijn voor de
gtr. Je kan wel een tasje meegeven, want de volgwagen komt ook naar het
middageten. Je boterhammen moet je echter zelf meenemen, aangezien
de gtr reeds de middagstop heeft na 60 km. Wie dat wenst kan in de gtr
’s middags wel een broodje, … nemen. Er is diverse keuze.
5- Nog voor de gtr : na 30 km nemen wij de overzet over de Nieuwe
Merwede. De prijs voor die overzet is 0,80 euro. Voorzie eventueel pasgeld.
6- Wij hopen alleszins op een droge dag, want dan wordt het genieten van
deze zeer mooie ‘water- en molenrijke’ rit
04- Voor de agr van 1 mei naar de Muur gaan wij onze boterhammen deze keer
opeten op de Bosberg, omdat ‘het Hemelrijk’ boven op de Muur wegens
communiefeesten niet beschikbaar is.
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