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01. 4-DAAGSE 2019
Voor de 4-daagse van 2019 trekken we naar Lanaken. We verblijven in
het “Eurotel hotel” https://www.differenthotels.be/nl/hotels/eurotellanaken
De 4-daagse gaat door van donderdag 15 augustus t.e.m. zondag 18
augustus 2019.
Meer info zie website. Afsluiten inschrijvingen 15/05/2019!!!

02. VERVANGINSRIT TIJDENS 4-DAAGSE
Op zondag 18 augustus voorziet de club een vervangingsrit voor de
thuisblijvers van de 4-daagse. Deze vertrekt om 9u aan het clublokaal.
Deze rit is voor de drie
groepen samen. Het tempo
zal uiteraard aangepast
worden!

03. DAGUITSTAP “Eghezee” 25 mei 2019
Op zaterdag 25 mei neemt Eric Van Echelpoel ons mee voor een daguitstap
van 118km.
Vertrek om 8u met eigen vervoer aan ons clublokaal.

04. DAGUITSTAP “Kerkhoven” 30 mei 2019
Op donderdag 30 mei neemt Paul Ceulemans ons mee voor een daguitstap
van 150 km. Dit is een rit voor de drie groepen te samen, met aangepast
tempo.
Vertrek om 9u aan het lokaal.

WTC- Nieuwendijk – Nieuwsbrief 05/2019

05. DAGUITSTAP “DAG v/d DIJK” 15 juni
2019
Groep 1 & 2 fietst met Eric Van Echelpoel naar Villers la Ville (160km).
Groep 2 & 3 fietst met …….. naar …. (120km).
Groep dames fietst met Liliane De Graef naar …… (100km).
We vertrekken om 8u30 aan het clublokaal. Er wordt ’s middags een stop
voorzien om te eten in een door de wegkapitein gekozen gelegenheid.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 15€.

06. BBQ NA DAGUITSTAP
Na onze daguitstap wordt er naar goede gewoonte een
etentje voorzien.
Waar? Parochiezaal “De Goede Herder”
Wanneer? Vanaf 19u
Prijs? 25€ per persoon (aperitief, BBQ, dessert en drank) en kinderen
t.e.m. 12 jaar nemen gratis deel!
Inschrijven kan tot 02 juni 2019 via overschrijving op clubrekening
met vermelding: Etentje 15/06 + naam + aantal deelnemers.
Opgelet! Uw inschrijving is pas geldig na betaling!
Clubrekening: BE05 6528 1185 0575 - WTC-Nieuwendijk

- P/a

Stationsstraat 115 te 2860 Sint-Katelijne-Waver

07. MOSSELFEESTEN 2019
Ook dit jaar organiseren wij weer mosselfeesten. Voor diegenen die geen
mosselen lusten: we voorzien eveneens koninginnenhapjes en verzorgde
koude schotels.
De mosselfeesten gaan door op zaterdag 24 en zondag 25 augustus
2019 in parochiezaal “De Goede Herder”.

WTC- Nieuwendijk – Nieuwsbrief 05/2019

Voor onze club is dit een belangrijke bron van inkomsten! Wij hopen dus
op jullie steun te kunnen rekenen. Zowel om mosselen te komen eten
met familie, vrienden en kennissen als om komen te helpen!
Dus, noteer alvast deze data in jullie agenda!!!

08. WIJZIGINGEN GEGEVENS
Het is belangrijk dat je wijzigingen in uw gezinstoestand, adresgegevens,
telefoonnummer(s)
en
mailadres
overmaakt
aan
onze
clubverantwoordelijke VWB.
Indien wij niet over uw geactualiseerde gegevens beschikken, kan ons
bestuur niet garanderen dat je tijdig en correct wordt geïnformeerd van
clubinformatie en dat het VWB-magazine nog bezorgd wordt.
Je hebt er dus alle belang bij om wijzigingen onmiddellijk over te maken.

09. PRIJZEN CLUBKLEDIJ
PRIJZEN KLEDIJ
trui korte mouw, lange rits, heren

45,00

trui korte mouw, lange rits, dames

45,00

trui zonder mouw, lange rits, heren & dames

45,00

trui lange mouw, lange rits, mannen

45,00

trui lange mouw, lange rits, dames

45,00

korte broek PRR, bretellen, lange afstands zeem, heren

75,00

korte broek PRR, zonder bretellen, lange afstands zeem,
dames

55,00

kniebroek, bretellen, elite zeem, roubaix 3/4 heren-dames

47,00

lange broek, bretellen, zonder zeem, heren-dames

40,00

lange broek, bretellen, elite zeem, heren-dames

50,00
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lange broek, zonder bretellen, zonder zeem, heren-dames

35,00

lange broek, zonder bretellen, elite zeem, heren

40,00

lange broek, zonder bretellen, elite zeem, dames

40,00

vest Kaos mid season

65,00

vest Trevali zomer + net

55,00

armstukken

15,00

beenstukken

21,00

kniestukken 3/4

18,00
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