
 
 

WTC BLIJF FIT VZW  -  Ledenberichten april 2015  
 

 
01- Het succes van onze club blijft zich ook in 2015 doorzetten.  Waar wij in ons vorig 

bericht gewag maakten van 250 leden, zijn we na het vorig weekend reeds met 
259 leden. Het laat zich bovendien aanzien dat dit er na het volgend weekend 260 
zullen worden. 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- Enkele opmerkingen voor de grote rit ‘Van eiland naar eiland’ : 

 
a. Vertrek is in Kortgene op een parking aan de Havenstraat (juist voor de kerk 

linksweg en dan rechts).  Langs Liefkenshoek richting Bergen-op-Zoom tot 
knooppunt Markiezaat. Daar links richting Goes en verder steeds richting 
Zierikzee volgen, tot de afslag naar o.m. Kortgene.  Ongeveer 90 km, en  1 u 
à 1u15 rijden. 

b. De voorziene stop in Middelharnis kan moeilijk doorgaan wegens geen cafés 
waar je je boterham mag opeten.  Wij hebben wel een restaurant-café-
cafetaria gevonden in Stellendam (het Wapen van Stellendam) waar wij 
welkom zijn, en waar je ook een tas soep kan krijgen.  De rit telt op dat 
ogenblik tussen de 65 en de 70 km, wat voor de gr2 geen probleem is.  Voor 
de gr1 zal er naast deze vroege middagstop nog een stop voorzien worden 
aan de volgwagen na de Grevelingendam. 

c. Aangezien wij veel fietsen over wegen uitsluitend voor fietsers, zal je de 
volgwagen niet veel zien.  Voorzie dus zelf ‘reparatiemateriaal’, en kijk je 
banden op voorhand na. 

d. Voor de rest wordt dit bij goed weer (!!!) een rit om van te genieten. 
e. Ook de gtr van die dag zal een volgwagen hebben, maar ook deze kan 

zeker niet overal volgen. 
 

03- Onze website is dank zij ons bestuurslid Karel Van Gijsel vernieuwd en 
toegankelijk, en nu ook geschikt voor mobiele weergave!  Je kan je dus terug 
inschrijven op de lijst van de chauffeurs, en dit is dringend nodig, want wij 
hebben vrijwel elke rit 2 volgwagens, maar niet altijd chauffeurs. 

 
04- Vergeet niet : het dragen van de clubkledij is verplicht.  Regenvesten kunnen 

enkel gedragen worden bij effectieve regen.  Ook het dragen van een andere body 
dan die van de club, leidt tot puntenverlies.  Er wordt enkel uitzondering gemaakt 
voor de nieuwe leden die nog geen clubkledij hebben. 

 
05- Errata in de brochure : 

a. Het adres van Wannes Daneel (bestuurslid) is Canisvlietweg 7, 4574NE 
Zuiddorpe (NL). 

b. Etienne Daneel  maakt geen deel meer uit van de raad van bestuur. 
 

06- Naar goede traditie fietsen we op 1 mei, meestal onder grote belangstelling, naar 
de Muur.  Eten doen we in Café ’t Hemelrijk boven op de muur.  Diezelfde dag is 
er ook de agtr Be(e)wegen naar Gaverland met een waarschijnlijke stop in Paal. 

 
 
Namens de raad van bestuur 
 
François Daneel, voorzitter 


