Nieuwsbrief februari 2016
Beste wtc-er
We zijn februari 2016, over een maand staan we aan de start
van een nieuw seizoen, nummer 46 in de geschiedenis van WTC
Olympia. In een eerdere nieuwsbrief werd al aangekondigd dat
er vanaf komend seizoen gestart wordt met een tweede ploeg.
In die nieuwsbrief kon je kort samengevat lezen welke richting
we uit willen met deze tweede ploeg. Op zondag 28 februari
houden we een infovergadering over deze keuze en is er meer
info over de “fiets-tweedaagse”. Ieder lid is hiervoor uitgenodigd. Een week later, op vrijdag 4 maart, is er het jaarlijkse
eetfestijn waar je kan kiezen tussen stoofvlees of préparé met
frietjes. Iedereen welkom! Tijdens het eetfestijn kan je nakaarten over de afgelopen winter en vooruit kijken naar het nieuwe
seizoen dat 2 dagen later start.
Het bestuur kijkt alvast uit naar je komst en wenst je nu al een
fantastisch fietsseizoen.
Het bestuur
INFOVERGADERING
Werking A– en B-ploeg
zondag 28 februari 2016 om 11u, in ons lokaal.
EETFESTIJN
Stoofvlees of préparé met frietjes
Vrijdag 4 maart 2016 om 20u
in ‘t Geheim, Oudenaardsesteenweg Waarmaarde
Kostprijs : € 15 per persoon (3 consumpties inbegrepen)
Kinderen tot en met 12 jaar : gratis
Inschrijven tot 28 februari bij Alain, 056 64 83 02.
Of via E-mail, alain@wtc-olympia.be
Of via overschrijving op rekening BE69 8508 4915 5778.
Of via de website.
Lidgeld 2016:
Leden € 50
Zoon of dochter van een lid (- 18 jaar) € 25
Nieuwe leden € 50 + kledij €150
Eerste ritten
zon 6/03
zon 13/03
zon 20/03
zon 27/03
maa 28/03

‘t Geheim
Oudenaardsesteenweg
Waarmaarde

2016
om 9u
om 9u
om 8u30
om 8u30
om 8u

Christophe De Meyer
Koen Cousaert
Wouter Pappijn
Claude Devos
Alain Dedeken

Extra data om alvast met stip in je agenda te noteren
zat-zon 4-5/06
Fiets tweedaagse
zon 03/07
Familiefietstocht (in de namiddag)
do 28/07 of 04/08
Vakantierit Kemmel
Meer info : www.wtc-olympia.be

