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      WTC BLIJF FIT VZW – ledenbericht september 2021   

  
1. Nog informatie voor de grote ritten van zaterdag 18 september:  

De ritten starten op de parking van Molders en dit om 8.30h. 
Voor de grA en de grB ligt het middageten in Herzele(café de 
Palling). Dat is respectievelijk na 88 km voor de A-rit en na 76km 
voor de B-rit.  
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.  
 

2. Ook voor de grC is er een grote rit voorzien vanop dezelfde 
vertrekplaats om 8.30h.  
Het middageten is voorzien in Uitbergen (café De Zwaan) na 71 
km met vooraf een koffiestop na 39 km in Dendermonde (café 
Mospot). 
Hier is er ook 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. 

  
3. Afstanden A-rit 166km, B-rit 138km, C-rit 101km  

 
 

4. Voor deelname aan het clubkampioenschap 2021 dat zal 
doorgaan op zaterdag 09/10 heb je minimum 64 punten nodig, dit 
door de latere start van het seizoen. 
 

5. Ondertussen kun je natuurlijk al terug lid worden van onze club 
voor 2022. En om het voor iedereen meer dan betaalbaar te 
maken blijft het lidgeld 30 euro. Een tweede lid dat op hetzelfde 
adres woont betaalt ook nu maar 20 euro. Storten kan op onze 
clubrekening. 
 

6. Onze MTB-tocht in Nieuwkerken zal dit jaar terug doorgaan, en 
dit op zondag 31 oktober. Niet mountainbikers zijn ook steeds 
welkom om iets te komen drinken. 
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7. Dit jaar is er terug een clubfeest en dit in het Parochiecentrum van 
Sint-Pauwels op zaterdag 9 oktober.  

         Deuren gaan open om 18.30 u en wij gaan dan aan tafel rond 
        19.15 u. Ook dit jaar hebben wij een menu gekozen van Traiteur 
         Dierick-De Vlieger uit Elversele.  

 

            Aperitief cava 

            Receptie, 

            Tapasborden met olijven, kerstomaatjes, groenten aperitief, grissine, mozarellaballetjes, 

            chorizo, en tapenade, (op borden afgewerkt tussen 6 a 8 personen. 

            Koud voorgerecht. 

            Vitello tonato met appelkapertjes. 

            Bordje van parmaham met meloen bolletjes in porto & zoete vavayon. 

             Soep 

             Tomatengroentesoep met gehaktballetjes. 

              Hoofdgerecht in buffetvorm. 

              Normandische tongrolletjes op een bedje van prei & puree. 

              Stoofpotje van wild met appel foyet, groenteweelde & kroketten. 

              Dessertbuffet. 

              Chocolademousse, rijstpap, fruitsla, & pannenkoekjes met vanille-ijs & kriekjes. 

 
 

Dit geheel wordt u aangeboden aan de prijs van 40 euro; 
kinderen tot 12 jaar betalen 20 euro. Inschrijven kan door het 
juiste bedrag, met vermelding van je naam en het aantal personen, 
te storten op onze clubrekening tegen uiterlijk 30 september 
2021. Wie dan ingeschreven en betaald heeft  krijgt dan ook nog 4 
punten extra. 
 
 
 

 
 
 

 
Namens de raad van bestuur van WTC Blijf Fit VZW 


