Wijnegem, 2 januari 2019

CLUBNIEUWS
JANUARI 2019

Gelukkig nieuwjaar
Dat 2019 een jaar wordt waarin al je wensen mogen uitkomen. Wij wensen u en je familie alvast
een goede gezondheid toe en natuurlijk veel fietsgenot in een stralende zon, op mooie wegen en
steeds de wind vanachter.
Aansluitingen en verzekeringen 2019. (voor diegenen die nog niet betaald hebben)
Het lidmaatschap van onze club is opgetrokken naar 30,00 euro voor een normale aansluiting en
blijft 10 euro voor een tweede gezinslid en voor jongeren onder de 21 jaar.
De tarief van de Vlaamse Wielrijdersbond wordt 32 Euro.. maar dit bedrag geldt ook voor het
hele gezin, ongeacht het aantal gezinsleden !!!!
Zij die wensen lid te blijven van de Vlaamse wielrijdersbond storten 62 Euro (club + VWB) of 40
Euro voor leden onder 21 jaar, op rekening BE84 0680 4912 4059 van Wijnegem Bicycle club,
Merksemsebaan 5, 2110 Wijnegem
Dus 32 euro + 30 euro= 62 € voor de eerste aangeslotene bij onze club. Per bijkomend
gezinslid betaal je bij de club 10 euro extra. Leden onder 21 j betalen natuurlijk 10€ voor de
club!
Op onze website www.wijnegembicycle.be vinden jullie door te klikken op “reglement” het
aangepaste clubreglement. Aan dit clubreglement hangt een fiche waarop uw gegevens
dienen vermeld. Dit zijn de gegevens waarover wij dienen te beschikken om te kunnen
voldoen aan vragen van onder andere Vlaamse Wielrijdersbond, sportdienst
gemeentebestuur, enz. Voor diegenen die deze fiche nog niet hebben ingevuld, vragen wij om
dit vooralsnog te doen en ons deze zo vlug mogelijk terug te zenden.
Mededelingen:
 Op zondagvoormiddag van begin november tot einde februari indien het weer het toelaat ,
verzamelen er twee ploegen. Beide ploegen vertrekken om 9u30 maar afzonderlijk.


Wij ontvingen volgend bericht van Ludo Luyten: “De woensdagritten heb ik altijd zeer
gaarne gedaan , soms wat afgezien en er veel tijd ingestoken .
Op woensdag 12 sept. is daar plots een eind aangekomen door die longontsteking , en
gezien mijn leeftijd zie ik een herstart niet meer zitten .
Ik zou opnieuw willen beginnen , maar dan met een mini woensdag ploeg , met ritten van
max. 100 km en aan +- 25 km /u . We gaan dan regelmatig van kopman moeten wisselen ,
ofwel iets trager rijden . Het is niet de bedoeling er een café ploeg van te maken , we
moeten er wel wat conditie mee kunnen opbouwen . Wij blijven vertrekken winter en zomer
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om 9u30 en stoppen in het terug keren meestal in Den Eenhoorn . Ik zou na nieuwjaar
starten , dan zijn de dagen aan het lengen.
Het mag dan s’ morgens ook niet kouder zijn dan + 2° C , ( anders kans op gladheid ) en
geen kans op regen .” ’s Middags wordt gestopt voor een snack en een pint, koffie of
frisdrank.


Op woensdag blijven de tochten voor de iets snellere dames en heren doorgaan. Wie hier
dan de leiding neemt zal dienen afgesproken. In de wintermaanden blijft het
Vertrek om 09h30 op het Marktplein Wijnegem. Afstand: rond de 100 km of iets meer.
’s Middags wordt gestopt voor een snack en een pint, koffie of frisdrank.

 Op dinsdag 19 februari (en niet op woensdag 20 februari) heeft er nog een
toelichtingsvergadering plaats over de meerdaagse Berlijn – Wijnegem. Deze gaat door in
het kantoor van de bank Belfius aan het Marktplein om 20 uur.



Onze 27 ste Wijnegemse Pijl wordt ingericht op zondag 21 april 2019 (Pasen)
De vierde editie van de “Wijnegemse Kanalenrit” wordt ingericht op
zondag 8 September 2019.

 Sommige ziekenfondsen betalen u een deel van uw lidgeld van een sportclub terug. Doe
navraag bij je ziekenfonds. Leden die ook lid zijn van de Vlaamse Wielrijdersbond kunnen
een attest afprinten via de website www.vwb.be of kunnen dit bekomen bij het secretariaat
WBC.

Het bestuur
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