
WTC BLIJF FIT VZW – ledenbericht mei 2021 

 
• Goed Nieuws!  Indien de maatregelen niet veranderen 

mogen we vanaf 8 mei terug met 25 personen fietsen.  
Het bestuur heeft dan ook beslist om terug ritten te 
organiseren vanaf zondag 9 mei.   

 
• We zullen opstarten met een aangepast programma met 

steeds een A, B en C rit. 
 

• Indien er meer dan 25 leden in een groep zijn zullen we 
de groep splitsen.   
Gelieve indien de groep gesplitst is steeds in jouw groep 
te blijven en niet over te gaan naar de andere groep, dit 
om problemen met de bestaande regels te vermijden. 

 
• We starten steeds om 8.30u op de parking van schoenen 

Molders. 
Uitzonderingen:  
Ø Op donderdag 18 mei wordt er vertrokken in 

Waasmunster op de parking aan de Lekkerbek om 
8.30u 

Ø Op maandag 24 mei wordt er vertrokken in Hamme – 
Zogge om 8.30u 

 
• Aangepast programma: 

Ø Zo 9 mei: Uitbergen 
Ø Do 13 mei: (richting) Sint-Lievens-Houtem.  Vertrek 

Waasmunster 
Ø Zo 16 mei: Gaverland - Liefkenshoek 
Ø Zo 23 mei: (richting) Laarne 
Ø Ma 24 mei: (richting) Liedekerke.  Vertrek Hamme-

Zogge 
Ø Zo 30 mei: De Waaslandse bergen 

 
• Leden die door omstandigheden nog geen nieuwe kledij 

hebben kunnen meerijden in hun oude kledij met behoud 
van de punten. 
De kledij die in bestelling is wordt verwacht begin juni. 

 



• Er komt een lijst met kledij die nog in voorraad is op onze 
website.  Indien geïnteresseerd kan je steeds contact 
opnemen met Ivan. 

 
 

  
 

ü Er worden nog steeds chauffeurs gezocht voor onze 
volgwagens ! 
De lijst is beschikbaar op onze website. 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. 

Namens de raad van bestuur van WTC Blijf Fit VZW 


