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      WTC BLIJF FIT VZW – ledenbericht Mei 2021   

  
Beste leden, 

Op zaterdag 5 juni zijn wij er klaar voor, onze eerste grote rit van het 

jaar. De Vlaamse Ardennen vormen een kleurig lappendeken van groen, 

gele en bruin tinten. Landschappen bezaaid met akkers, weilanden, 

valleien en bossen.  Wie Vlaamse Ardennen zegt, denkt aan gezellige 

dorpjes en lokale cafeetjes waar de tijd lijkt stil te staan. De Vlaamse 

Ardennen, da’s nog kunnen genieten van eenzame holle wegen, van 

water en windmolens van mooi verre gezichten. Dit alles krijgen jullie 

tijdens de rit van “Kop tot teen”.  

Wij starten om 8u30 In de Groenstraat nr° 4 Horebeke 

Voor de A rit is het 161km eten doen wij in café Koppenberg na 99km. 

Voor de B rit is het 129km eten doen wij ook in café Koppenberg na 

79km. 

Voor de C rit is 98km koffie stop na 38km in café De Sportwereld, 

Oudenaardsesteenweg 520 Avelegem, middageten na 80km ook in café 

Koppenberg. 

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 

 

Op zaterdag 19 juni rijden wij de rit “Kronkels tussen Oost en West”. 

Voor de leden die fietsen zowel  s ’morgen OF in de namiddag hebben 

recht op spaghetti a volenté. Voor leden die niet fietsen en er toch 

willen bij zijn kan ook maar betalen 12€ en kunnen dit bedrag 

overschrijven op onze clubrekening. 

Gelieve wel door te geven of je aanwezig zal zijn om spaghetti  te 

eten. Je kan dit via email of rechtstreeks aan Bert of Astere. 

Wij starten om 8u30 op de parking van Molders, s ’middags op de 

parking van het voetbalplein van Sint-Pauwels om 13u00. 



 

 

Internal 

 

 

Vanaf juni volgen we terug het programma uit het jaarboek, voor de 

ritten in Nederland zullen we wel nog in groepen van 30 rijden. 

 

  

We gaan dit seizoen ook op vierdaagse van vrijdag 13 augustus tot 
maandag 16 augustus naar Wirtzfeld tegen Butgenbach in de Ardennen 
waar eveneens 3 prachtige A-B en C-ritten worden gereden.  
We verblijven er in het hotel “Drosson” op basis van drie overnachtingen 
in half pension.  
 (Driemaal ontbijt en driemaal avondeten)  
De kostprijs is 216 € per persoon. Voor een éénpersoonskamer komt 
er 45 euro extra bij.  
Inschrijven kan door 50 euro voorschot per deelnemer te storten op 
onze clubrekening en dit tot 10 juni. 
 
 

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. 
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