
 
 

WTC BLIJF FIT VZW  -  Ledenberichten september 2015  
 

 
01- Wij zijn op dit ogenblik met 271 leden … een absoluut record !!  
 
02- Zoals reeds eerder gemeld wordt de grote rit naar Kinderdijk verschoven naar het 

volgend seizoen. In de plaats ervan komt een nieuwe grote rit ‘Zeeuws Vlaamse 
Schoonheid’ met vertrek aan de kerk van Overslag.  De verschillende afstanden 
bedragen 168 km (gr1), 138 km (gr2) en 105 km (agr).  Je krijgt zeer binnenkort 
in een afzonderlijk bericht een beschrijving van deze ritten. 

 
03- Zoals reeds eerder gemeld ziet onze sponsorrit er vanaf dit jaar een beetje anders 

uit.  Omdat wij met zoveel leden zijn, is het niet langer voor iedere sponsor mogelijk 
om een zo’n grote groep te ontvangen.  Daarom deze aanpassingen : 

 
• Er werd een volledig nieuwe rit ingelast met als afstanden 46 km 

(tr), 56 km (gw) en 63 km (sr). 
• Er komen 2 vaste stopplaatsen : de eerste bij Rodan Interieur in 

Zuiddorpe, en de tweede bij Storex in het industriepark in Stekene. 
• De raad van bestuur van Blijf Fit organiseert zelf de ontvangst op 

de beide stopplaatsen (drank, hapje, infrastructuur, …) 
• Deze nieuwe organisatie komt tot stand dank zij de financiële en 

logistieke steun van onze sponsors : De Vidts Drankencentrale, 
SDP, Smegg, Storex en Rodan Interieur, waarvoor onze hartelijke 
dank. 

• Ook het bestuur draagt dit jaar een deeltje van het financiële bij. 
 

04- Vanaf zondag 4 oktober starten weer onze winterritten vanaf de parking onder 
leiding van leden van de raad van bestuur.  Het blijft de bedoeling (en hopelijk lukt dat 
ook deze keer) om tot aan de dijk te fietsen aan het tempo van de gewone rit, en daar 
dan te splitsen in een snelle rit en een gewone rit.  Alleszins zal dit op het einde van 
oktober geëvalueerd worden.  Vanaf november starten wij om 09.30 u. 

 
05- Clubfeest :  

 
• Het clubfeest gaat door op zaterdag 10 oktober in het 

parochiecentrum.  Deuren om 18.30 u; aan tafel rond 19.15 u. 
• Menu : 

Aperitief aangeboden door het bestuur 
Tomatenroomsoep met balletjes 

Tongrolletjes gevuld met zalm, garnaaltjes in witte wijnsaus 
Kalkoenfilet met fijne groenten in roomsausje met frietjes 

Eclair 
 

• Prijs : 25 euro per volwassene; kinderen onder de 12 jaar betalen 13 
euro 

• Inschrijven kan door het juiste bedrag te storten voor 3 oktober op 
de rekening van de club met vermelding van het aantal personen.  Wie 
betaald heeft ten laatste op 27 september, krijgt bovendien 4 punten 
extra. 

• Wie allergisch is voor vis, kan dit melden.  Het visvoorgerecht wordt 
dan vervangen door 2 kaaskroketten. 

 
Namens de raad van bestuur van WTC Blijf Fit VZW 
François Daneel, voorzitter 

 


