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• Op dit ogenblik zijn reeds 194 leden ingeschreven voor het nieuwe seizoen 
(30 euro en 20 euro voor een tweede lid dat op hetzelfde adres woont). 
Schrijf zo snel mogelijk in. 
Dit dient alleszins te gebeuren voor 19 februari ten laatste. Wie later 
inschrijft ontvangt om praktische redenen zijn brochure pas de week na de 
openingsvergadering 

 
• Onze openingsvergadering op zondag 26 februari met de 

voorstelling van het nieuwe programma en het uitdelen van 
de brochures gaat door in de parochiezaal te Sint-Pauwels om 
10.00h. Iedereen is van harte welkom ! 

 
• Vrijdag 3 februari om 19.00h : onze jaarlijkse winterwandeling 

o.l.v. Ivan met vertrek aan café ’t Brouwershuis in Puivelde. Tijdens 
de wandeling is er een drankpauze voorzien en na de tocht wordt je vergast 
op lekkere wafels. 

                     
• WTC Blijf Fit doet mee met één team van 8 personen in de 

1000 km voor Kom op tegen Kanker gedurende het 
hemelvaartweekend van donderdag 25 tem zondag 28 mei. Wie 
graag wil meerijden kan zich vanaf nu inschrijven via email 
blijffit.stpauwels@gmail.com of rechtstreeks bij iemand van het bestuur t.e.m. 
26 februari met vermelding van de groep waar je wil meerijden (er zijn 
drie groepen: 24km/h, 27km/h en 30 km/h). In lusvorm wordt er iedere dag 
250km gereden met 2 aaneensluitende ritten van 125km. Het bestuur zal mee 
zorgen voor de organisatie van het transport en de deelnemers zullen de 
punten ontvangen van de rit die in Sint-Pauwels op het programma staat.  
Elke zondag in maart na de clubrit zullen er in het lokaal telkens 
twee deelnemers getrokken worden uit de pot met inschrijvingen, 
deze dienen dan wel aanwezig te zijn.                  

 
• Zoals iedereen ondertussen al zal weten zullen vanaf 31 januari  Annie en 

Leon na 22 jaar stoppen met het uitbaten van hun café, vroeger genaamd 
“Het Schuttershof”, nu “Den Decker” maar bij vele leden beter gekend als ons 
clublokaal. 
Leden die nog drankbonnetjes zouden hebben kunnen deze nog tot 31 januari 
gebruiken, daarna zijn ze niet meer bruikbaar. 
Wij danken Annie en Leon nogmaals voor de vele mooie jaren die we hier 
samen met WTC Blijf Fit hebben beleefd. 
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