
 

 

      WTC BLIJF FIT VZW – ledenbericht augustus 2020    

1. Zaterdag 15 augustus is er de jaarlijkse familierit. Vrij vertrek in eigen bubbel 
tussen 13.00h en 13.30h in ons lokaal. Daar ontvang je een beschrijving van 
de rit en een drankbonnetje “voor ergens onderweg”. 

 
2 Het weekend van 22/08 in Namen gaat niet door. De grote rit van zaterdag 

22/08  voor alle groepen in Namen gaat wel door. 
Vertrekken doen we om 09.00h aan de achterzijde van hotel Beauregard, op 
de voet van de citadel kan je gratis parkeren.   
Er zal een volgwagen aanwezig zijn voor de A-en B-rit niet voor de C-rit daar 
deze nergens kan volgen. Voor de C-rit zijn wel twee stopplaatsen voorzien 
met mogelijkheid om iets te eten. Bij noodgeval is de andere volgwagen 
steeds bereikbaar. 
 

3 De sponsorrit van zondag 13 september wordt ook afgelast in de plaats 
komt er een A-B- en C-rit door het meetjesland met vertrek om 09.00h op 
de parking van schoenen Molders. 
A-rit: Meetjesland 88 km 
B-rit: Meetjesland 74 km 
C-rit: Meetjesland 58 km  
 

4 Het clubfeest van zaterdag 10/10 wordt eveneens afgelast. 
 

5 De tijdrit van zaterdag 12/09 gaat wel door maar wel zonder maaltijd 
achteraf. 

 
6 Het seizoen 2020 wordt verlengd tot zondag 25/10.(zie ook bijlage 

oktober2020)                                                                                                

Vertrek telkens om 09.00h op de parking van schoenen Molders  

Op zondag 04/10 rijden we Hengstdijk -Reuzenhoek 

Op zondag 11/10 rijden we zeegat-muggenhoek 

Op zaterdag 17/10 rijden we klein Brabant 

Op zondag 18/10 rijden we Sint-Jansteen-t’Veer 

Op zondag 25/10 rijden we Oude sluis-Paal 

7 Het clubkampioenschap 2020 zal doorgaan op zaterdag 07/11, het aantal 

punten voor deelname zal terug berekend worden. Extra info volgt nog. 

 

8 Er worden nog steeds chauffeurs gezocht voor onze volgwagens ! 
Nu zondag zal er geen volgwagen zijn bij gebrek aan chauffeurs. 

 

 

 
Namens de raad van bestuur van WTC Blijf Fit VZW 


