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Corona
Beste leden van WTC Nieuwendijk,

Het coronavirus heeft in een razend tempo een wending in ons dagelijks leven gegeven.
Het bestuur hoopt dat jullie, jullie families en vrienden zo veel mogelijk gespaard blijven van
het virus.
Zoals eerder meegedeeld zijn al onze activiteiten voor maart 2020 geannuleerd. Bij dit
schrijven melden we jullie dat we voorlopig alle ritten annuleren. Van zodra we terug in
groep mogen fietsen nemen we zo snel mogelijk de draad weer op. Het bestuur zal jullie
hiervan op de hoogte brengen. Wij kijken hier alvast naar uit!!!
Dit wil niet zeggen dat we niet mogen fietsen. Het wordt zelfs aanbevolen. Meer info
hieromtrent vind je in het bijgevoegde document ‘open brief wetenschappers blijf sporten’.
Hierin staat zeer interessante en nuttige informatie. Ook voor de geoefende fietser staan er
heel wat tips in. Neem zeker even de tijd om dit door te nemen.

Zorg goed voor jezelf,
Het bestuur
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Strava
Wij willen als club niet bij de pakken blijven zitten. Ook in corona-tijden willen we iets
betekenen. We willen jullie stimuleren om (alleen) te fietsen. Daarom hebben we twee
uitdaging voor jullie klaarstaan.

Sint-Katelijne-Waver - Wuhan
Ons gekende virus is afkomstig uit Wuhan, China. Dit is zo’n 8635 km van Sint-KatelijneWaver. Wij kunnen dit virus terug naar huis fietsen door met z’n allen 8635 km te fietsen. Zo
kunnen we toch een beetje ‘virtueel samen’ fietsen.

Hiervoor hebben we een WTC Nieuwendijk Strava account.
We willen iedereen die een Strava account heeft vragen om lid van onze club te worden.
Elke week tellen we alle gereden kilometers van onze leden op tot we ons doel bereikt
hebben.

8635km
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De wereld rond
Als dit lukt willen we verder fietsen. De wereld rond, net zoals corona nu ook de wereld
rondreist. Dit betekent een afstand van 40000 km. Benieuwd hoever we kunnen geraken!

De uitdagingen starten op maandag 23 maart en lopen tot de restricties opgeheven zijn en
we terug in groep mogen fietsen.
We houden jullie wekelijks op de hoogte van de stand van zaken.

Leden die meedoen aan deze uitdagingen krijgen eeuwige roem en
glorie binnen onze club.
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Hoe meedoen?
Meld u aan op ons Strava account: https://www.strava.com/clubs/wtcnieuwendijk
Of ga in je Strava account naar Ontdekken – Clubs – en typ ‘WTC Nieuwendijk ‘in het vak
clubnaam.
Ons account is privé en is dus niet voor iedereen zichtbaar.

Wij kijken ernaar uit om jullie
te mogen verwelkomen op
Strava
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Onze sponsors

Bakkerij de
Graef

’t Simpel genot

Uitvaartdienst
Danny
Ceulemans

Le Grain Noble

Autospecial

De Winter
Natuursteen

Slagerij ‘t Hoekske

Call pizza

Dockx en Zonen

Dameskleding

Café ‘t
Paradijske

Bandencentrale
Van den Eynde

Horekeshof &
2 citroenen
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