WTC BLIJF FIT VZW - Extra Ledenbericht maart 2018
• Nog informatie voor de grote rit van zondag 25 maart:
De drie ritten vertrekken op de parking aan het strand van StAnneke (zie brochure).
Voor de GPS kan je “Kastanjedreef” ingeven op de kruising met
de Gloriantlaan.
Voor de grA en de grB ligt het middageten in Zandvliet. Dat is
respectievelijk na 82 km en 97 km.
Ook voor de grC is er een middagstop voorzien na 61 km in
Zandvliet en een koffiestop na 31 km.
Er is één volgwagen aanwezig (iedereen kan dus iets
meegeven) maar die kan op heel veel plaatsen niet volgen. Zorg
er dus voor dat je het nodige bij hebt voor onderweg.
OPGELET!!!!!:
- De rit vertrekt daar ter plaatse om 8.30 en de nacht van
zaterdag op zondag gaan we ook over naar het zomeruur.
- De parkeerplaats op de parking aan St-Anneke is een lage
emissie zone en vooral oudere dieselwagens moeten betalen
om deze zone binnen te rijden.
• Er worden nog steeds chauffeurs gezocht voor onze
volgwagens !
De lijst is beschikbaar op internet. Aarzel niet om je naam in te
vullen, je krijgt er zelf nog eens 2 drankbonnetjes voor. Zeker met
de grote groepen waarmee we nu elke zondag zijn, is een
volgwagen geen overbodige luxe.
• Wie een reservewiel gebruikt dient dit na de rit in te leveren,
tenzij hij/zij bij wijze van uitzondering hierover een afspraak maakt
met de verantwoordelijke bestuursleden. Gebruikte wielen worden
'netjes' terug ingeleverd. Het is de bedoeling dat iedereen
tijdens de rit ook het noodzakerijke 'herstelgerief' bij zich heeft;
niet altijd is er een volgwagen aanwezig.
• Woensdag 15 augustus is het grote feest voor het 45-jarig bestaan
van onze club, verdere inlichtingen volgen nog.
“SAVE THE DATE”
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