
 

 

      WTC BLIJF FIT VZW – ledenbericht december 2019    

1. Niet vergeten om je lidgeld voor 2020 te storten op onze 
clubrekening: 30 euro en 20 euro voor een tweede lid dat op 
hetzelfde adres woont.  
 

2. De 4 laatste zondagen voor de openingsvergadering (op 26 
januari, 2 februari,9 februari en 16 februari) worden er ‘inrijritten  
Georganiseerd en begeleid door het bestuur. Er zal een B-rit en 
een C-rit gereden worden op het gewone parcours met aangepaste  
snelheid. Vertrek vanop de parking te Sint-Pauwels om 9.30u 

  
3. Winterprogramma 2019-2020 
• Zondag 22/12:               Mountainbike For Live  

Een mountainbike toertocht georganiseerd voor de 14de keer door het 'Wijkcomité 
Polken - Stekene'. Je hebt de keuze uit verschillende afstanden: 30, 40 en 50km. 
Om 10u start een begeleide kidstour. Tijdens de tocht is een tussenstop voorzien, 
een opwarmertje en op het einde een lekkere pannenkoek. De toertocht is mee 
opgenomen in de kalender Ronde van het Waasland.  
Waarom dit goed doel?  
Binnen onze organisatie is er iemand die zich bij iedere activiteit inzet met hart en 
ziel, maar jammer genoeg vraagt het steeds een grotere inspanning omdat ze leidt 
aan een zeldzame spierziekte 'Dunnevezel-neuropathie (DVN)'. Wij willen via onze 
organisatie, dit doel extra in de kijker zetten! Een steentje bijdragen voor meer 
onderzoek naar deze ziekte. Daarnaast ook iedereen een hart onder de riem steken 
die dagelijks met deze ziekte wordt geconfronteerd. 
                                                 #LoveDeMountainbikers  
Wie niet mee rijdt kan altijd nog een pint komen drinken, zo kunt u ook een steentje 
bijdragen. 
Dank vooruit. 
 
Astère. 
Van de opbrengst uit onze eigen MTB-rit zal 500 euro geschonken worden 
aan  
                                  “Mountainbike for Live”. 
Astère zal persoonlijk de cheque afgeven tijdens de warmste week op maandag 23 
december in Kortrijk. 

 
• Zondag 5/1/2020: onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het lokaal om 11u.  

 
• Vrijdag 7/2/2020: onze jaarlijkse winterwandeling. Na de wandeling zijn 

er natuurlijk pannenkoeken.  
 

• Zondag 23/2/2020: openingsvergadering om 10 u in het parochiecentrum.  
         
De raad van bestuur wenst jullie allen nu reeds prettige feestdagen en een zeer 
voorspoedig en gezond 2020 
 
Namens de raad van bestuur van WTC Blijf Fit VZW 


