
 
 

WTC BLIJF FIT VZW  -   januari 2016  
 

 
01- Op dit ogenblik zijn reeds 160 leden ingeschreven voor het nieuwe seizoen (30 

euro en 20 euro voor tweede lid op hetzelfde adres). Schrijf zo snel mogelijk in.  Dit 
dient alleszins te gebeuren voor 21 februari ten laatste.  Wie later inschrijft 
ontvangt om praktische redenen zijn brochure pas de week na de 
openingsvergadering. 

 
02- Onze klassieke nieuwjaarsreceptie gaat door in ons lokaal op zondag 10/1 

om 11 u. Iedereen is van harte welkom ! De winterrit vertrekt nu zondag dus om 9 
u in plaats van om 9.30 u. Op deze nieuwjaarsreceptie is er een laatste 
mogelijkheid om  nieuwe kledij te bestellen voor het nieuwe seizoen 

 
03- Ondertussen ook traditie : onze winterwandeling die ook dit jaar doorgaat vanuit 

Puyvelde. Tijdens de wandeling is er één drankpauze, en na de tocht wordt je 
opnieuw vergast op onze lekkere pannenkoeken. Vrijdag 5/2 om 19 u. 

 
04- Om één en ander te kunnen plannen publiceren wij hier nu reeds de data van de 

grote ritten (eo’s inbegrepen) en van de aanvullende grote ritten. 
 

a. Grote ritten : 19/3 – 23/4 – 21/5 – 11/6 – 25/6 – 09/7 – 06/8 – 27/8 – 17/9 
b. Aanvullende grote ritten : 01/5 – 07/5 – 04/6 – 23/7 –24/9 

 
05- Op zaterdag 27/2 organiseert Freddy Van Driessen samen met enkele 

sympathisanten een koers op rollen ten voordele van het onderzoek naar een 
zeldzame ziekte van zijn kleinzoon Daan Symoens.  Deze koers gaat door in ’t 
Helleken, Hellestraat in Stekene.  Aanvang om 20 u .  Vanaf 18 u mogelijkheid om 
in te schrijven voor spaghetti.  Je vindt het affiche in bijlage.  

 
06- Niet te vergeten en niet te missen : onze openingsvergadering op zondag 28 

februari met de voorstelling van het nieuwe programma en het uitdelen van de 
brochures in het parochiecentrum om 10 u.  En natuurlijk wil iedereen daar bij 
aanwezig zijn ! En één ding is zeker : na deze vergadering zal je met veel goesting 
aan het nieuwe seizoen beginnen. 
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