
 
 

WTC BLIJF FIT VZW  -  Ledenberichten september 2016  
 

 
01- Nu de laatste maand van ons seizoen al bezig is, kijken wij natuurlijk ook al uit 

naar ons clubfeest van zaterdag 8 oktober.  Zoals de vorige jaren gaat het 
clubfeest door in het Parochiecentrum van Sint-Pauwels.  Deuren om 
18.30 u; wij gaan aan tafel rond 19.15 u. 

 
In tegenstelling tot de vorige jaren hebben wij nu gekozen voor Traiteur Dierick 
– De Vlieger uit Elversele.  Uit de verschillende voorstellen hebben wij gekozen 
voor een Breugeltafel. 

 
• Inleiding (buffetvorm) : 

i. Italiaanse ham met garnituren 
ii. Rolletje gegrilde kalkoen met boursin 
iii. Mosterd- en varkensgebraad 
iv. Breugelkop met mosterd 
v. Seizoenpastei met confijt 
vi. Opgevuld mimosa eitje 
vii. Assortiment rauwkost met garnituren 

 
• Soep (bediend aan tafel) : Tomatensoep met balletjes 

 
• Warm deel (buffetvorm) : 

i. Varkensgebraad met archiducsaus en gebakken aardappeltjes 
ii. Breugelworstjes op provencaalse wijze 
iii. Gevulde kalkoenfilet met pistache en truffel en gratin torentje 

 
• Dessert : Vlaaien, rijstpap en chocomousse 

 
Dit geheel wordt u aangeboden aan de prijs van 30 euro; kinderen tot 12 jaar betalen   
15 euro. 

 
Inschrijven kan door het juiste bedrag, met vermelding van je naam en het aantal 
personen, te storten op onze clubrekening tegen uiterlijk 2 oktober 2016. 
 
Wie ingeschreven en betaald heeft tot zondag 25 september, krijgt 4 punten extra. 

 
02- Ook al loopt het seizoen op zijn einde, toch staat er nog heel wat te gebeuren : 

 
• zaterdag 10/9 : onze jaarlijkse tijdrit in Prosperpolder 
• zondag 11/9 : onze klassieke sponsorrit (zie vorig bericht) 
• zaterdag 17/9 : onze grote rit naar ’t Zeetje 
• zaterdag 24/9 en zondag 25/9 : ons slotweekend met nog een agr ‘Vrij in 

gedeeltes’ . 
 

03- Vanaf zondag 2/10 is er onze klassieke winterrit met in oktober vertrek om 9 u op 
de parking. 

 
 

 
 
 
 


