
 

 

      WTC BLIJF FIT VZW - Extra Ledenbericht april 2018     

• Nog informatie voor de grote rit van zaterdag 21 april: 
 

          De drie ritten vertrekken in Leopoldsburg.  
          Voor de GPS kan je “Koningin-Louisa-Marialaan” ingeven. 
 
          Wij gaan fietsen tussen vijvers en mijnen, zorgeloos genieten van 
          autoluwe paden, mooie en afwisselende landschappen, door de  
          ongerepte natuur van het nationaal park hoge kempen en zelfs 
          fietsen door het water.  
 
          Voor de grA en de grB ligt het middageten in de sporthal van 
           Opgladbeek. Dat is respectievelijk na 92 km en 79.5 km. 
 
          Ook voor de grC is er een middagstop voorzien na 74 km in  
           Opgladbeek en een koffiestop na 43 km. 
 
          Er is één volgwagen aanwezig (iedereen kan dus iets 
          meegeven) maar die kan op heel veel plaatsen niet volgen. Zorg   
          er dus voor dat je het nodige bij hebt voor onderweg. 
 

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

 
• Leden die ingeschreven zijn voor de vierdaagse van 9 mei t.e.m.13 mei via 

onze website kunnen het restbedrag van 270 euro betalen op de clubrekening 
BE85 9793 3725 9406 tegen 21 april. 

  
• Voor de agr van 1 mei naar de Muur gaan wij onze boterhammen weer 

opeten op “den Bosberg”. Er is één volgwagen aanwezig (iedereen kan dus 
iets meegeven) maar die kan op heel veel plaatsen niet volgen. Zorg   

          er dus voor dat je het nodige bij hebt voor onderweg.  
 
          Voor de grC is er een middagstop voorzien na 78 km in Uitbergen en een 
          koffiestop na 43 km. Het vertrek op de parking in Sint-Pauwels is voor alle 
           ritten om  8.30h. 
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