
 

 

      WTC BLIJF FIT VZW – Extra ledenbericht september 2018     

• Het einde van ons jubileum jaar komt langzaam in zicht, een seizoen met 
vele organisaties in teken van die 45 jaar, dat begon met een champagne 4-
daagse in Reims, de pasta-rit in mei de 450 km rond Sint-Pauwels, 45 
klimmen in de Limburg en natuurlijk de retro-rit gevolgd door een BBQ met 
maar liefst 172 deelnemers.  
Dit alles maakte van dit seizoen toch wel iets bijzonder met heel veel mooie 
herinneringen. 
Graag willen wij dit jubileum jaar dan ook afsluiten met een spetterend 
clubfeest op zaterdag 13 oktober. 
 

• Zoals de vorige jaren gaat het clubfeest door in het Parochiecentrum van 
Sint-Pauwels. Deuren gaan open om 18.30 u en wij gaan dan aan tafel 
rond 19.15 u. 
Ook dit jaar hebben wij een menu gekozen van Traiteur Dierick-De Vlieger uit 

         Elversele. 
 

• Receptie met Cava 

Tapasborden met olijven, kerstomaatjes, groentenaperitief, grissine, 
           mozarellaballetjes, chorizo en tapenade 
 

• Koude hapjes in assortiment  
Assortiment van wrapsrolletje met gerookte zalm, kip, tonijn  

            Assortiment witloofpartjes met geitenkaas, garnalen, ansjovi 
            Bordje met vitello Tonato met kappers en zongedroogde tomaat en carpaccio van 
            rund met Parmezaan schilfers 
 

• Warme hapjes in assortiment  

½ Gevulde dadel met brie en spek en ½ kippenboutjes  
            Bladerdeeghapje in assortiment 
 

• Hoofdgerecht in buffetvorm (voor iedereen is er steak en zalm voorzien) 

Steak met frietjes en aangepaste saus (champignon en peper) 

Zalmmoten met frietjes en aangepaste saus (bearnaisesaus en kreeftenroom) dit met 
           rauwkost, mayonaise en andere koude sauzen zijn voorzien 
 

• Desserten buffet 

Appelgebak met walnoten, chocolademousse, tiramisu, rijstpap, fruitsla, mini soesjes, 
           bolletje vanille ijs met chocoladesaus. 

• 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 1 oktober 2018. 
Wie ingeschreven en betaald heeft tot maandag 1 oktober, krijgt 4 punten extra. 
 
 
 

Namens de raad van bestuur van WTC Blijf Fit VZW 


