Nieuwsbrief maart 2015
Sedert 1 maart fietst WTC Olympia rond Avelgem en tot
‘redelijk’ ver daarbuiten in een gloednieuwe uitrusting.
Deze nieuwe uitrusting wordt gekenmerkt door moderne, frisse
kleuren en mooie logo’s van onze sponsors. Wij danken de trouwe sponsors Hét CVO, D’haeye Cleaning Avelgem, Crelan Kluisbergen, Fietsen Franky Van Haesebroucke, bouwmaterialen
Modde en lokaal ‘t Geheim voor het hernieuwen van de samenwerking en verwelkomen enkele nieuwe sponsors.
Zo treedt YouBuild voor de komende 5 jaar aan als nieuwe
hoofdsponsor en Karl D’Haene is voor 5 jaar nevensponsor.
Samen met de nieuwe sponsors en nieuwe kleuren, zwart en
oranje, is er ook een volledig vernieuwde website die binnenkort wordt aangevuld met een App voor de smartphone en/of
tablet. De toegankelijke website bevat voor alle leden én geïnteresseerden alle informatie over de werking van de fietsclub.
Een aantal leden verlieten de club een vijftal nieuwe leden traden dan weer toe zodat we momenteel met 32 actieve fietsers
de weg op kunnen voor een totaal van 38 ritten.
Alle ritten vertrekken telkens aan ons lokaal ’t Geheim in Waarmaarde, tevens ook het eindpunt van iedere tocht. De belangrijkste data en het startuur van iedere rit vind je terug op onze
jaarkalender op de site. Graag vestigen we nog de aandacht op
twee mooie organisaties van onze club. Op zondag 20 september kan iedereen de Buildersclassic rijden (vertrek en aankomst bij YouBuild Holvoet Avelgem). Naar keuze kan je een
fietstocht van ongeveer 40 of 80 kilometer maken door de
Vlaamse Ardennen. Hopelijk zijn de weergoden ons beter
gezind dan vorig jaar.
Op zaterdag 17 oktober organiseren we voor de 8ste maal de
WTC Olympia quiz waarbij wij, zoals gewoonlijk, je de kleren
van het lijf vragen.
Deze activiteiten worden nog aangekondigd op affiche en website.
Meer info over WTC Olympia Avelgem op www.wtc-olympia.be
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