
                WTC BLIJF FIT VZW - Ledenberichten april 2017  

 
• Op dit ogenblijk telt onze club reeds 246 aangesloten leden. 

 
• Nog informatie voor de grote rit van zaterdag 22 april: 

 
De drie ritten vertrekken in Eke/Nazareth (zie brochure). Voor de GPS kan 
je  ‘Steenweg,9180 Eke /Nazareth” ingeven. Er is parking aan de kerk. 

 
          Voor de grA en de grB ligt het middageten in Ename. Dat is 
          respectievelijk na 89 km en 82 km. 
          Ook voor de grC is er een middagstop voorzien na 78 km in Ouwegem  
          en een koffiestop na 41 km. 
        
           Er zijn twee volgwagens aanwezig (iedereen kan dus iets meegeven), 
           maar die kunnen op heel veel plaatsen niet volgen. Zorg er dus voor dat je   
           het nodige bij hebt voor onderweg. 
 

• Voor de agr van 1 mei naar de Muur gaan wij onze boterhammen weer 
           opeten op “den Bosberg”. 
           Voor de grC is er een middagstop voorzien na 78 km in 
            Uitbergen  en een koffiestop na 43 km. 
           Er zijn ook twee volgwagens aanwezig (iedereen kan dus iets meegeven) 
           Het vertrek op de parking in Sint-Pauwels is voor alle ritten om 8.30h. 
            

• 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 bierbonnetjes voor. Zeker met de grote groepen waarmee 
           we nu elke zondag zijn, is een volgwagen geen overbodige luxe. 
 

• Sinds de start van het nieuwe seizoen is er uiteraard een nieuw  
            wachtwoord voor de ledenlijst op onze website. Het is de voornaam van de  
           clubkampioen (met de eerste letter als hoofdletter). 

 
• Mogen wij er vriendelijk op aandringen om de regenjasjes enkel te dragen 

bij effectieve regen. 
 

• Gelieve na gebruik van de reservewielen deze onmiddellijk na de rit proper 
en afgekuisd terug te brengen; in ons lokaal zijn poetsdoeken aanwezig. 

 
• Wij zouden het ook ten zeerste op prijs stellen om geen afval (papiertjes, 

lege gelletjes, e.d.) op de openbare weg achter te laten. 
Alvast bedankt daarvoor! 
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