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Beste fietsvrienden van Blijf Jong ,
We hebben ondertussen het laatste blad van 2015 omgedraaid, alles gewenst wat gewenst kon worden
en we zijn met een nieuwe lei begonnen aan 2016. Hopelijk is iedereen fris en gezond aan het nieuwe
jaar begonnen en we wachten op het startsein om ons nieuwe seizoen te beginnen .
Bij de start van dit seizoen kunnen wij u ook de vernieuwing van onze website aankondigen. Op http://
www.wtcblijfjong-ichtegem.be kan je de nieuwe look bekijken, dit is het werk van ons lid Dominick Vermandere, ik wil hem zeker proficiat wensen met het resultaat. Nu moeten we zorgen dat alles up to date blijft, dat is het voornaamste bij een website. Een andere wijziging die we willen: informatisering
van de inschrijvingen. Bij iedere clubrit zal de wbv-kaart ingescand worden. Het oude systeem, met het
puntenblad, blijft tot nader order ook nog in voege. Dit jaar zullen we hiermee starten en kunnen we,
indien nodig, nog bijsturen om in de toekomst het papier te verminderen of uit te schakelen. Gelieve
daarom telkens jullie vergunning mee te brengen. Als mensen zicht geroepen voelen om de baan af te
zetten of om vooral op zondag een rit uit te stippelen, aarzel niet en geef een seintje aan iemand van
het bestuur. Wij kunnen jullie hulp altijd gebruiken.

AntoonC
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KALENDER BLIJF JONG MAART
Zaterdag 5 maart

Zondag 6 maart

Torhout ‘t Paviljoen Pastoriestraat 7

Plaatselijk

8u à 14 u

St Lokaal 8u30

50—75 km

5p

Met Blijf Jong: St lokaal 13 u 65 km 6 p

Kap : Paul

Kap: Gilbert

Voertuig : Bob

Ichtegem koers
50 km z/stop

5p

Voertuig : Rik

Zaterdag 12 maart

Zondag 13 maart fietsenzegening om 9 u

Torhout Sportwereld Burg 31

Plaatselijk

8 u à 14 u

St Lokaal 8u45

35—65—120 km 5 p

Met Blijf Jong : St lokaal 13 u 80 km 6 p

Kap : Sonia

Kap : Gilbert Ingels

Voertuig : Bob

45 km z stop 5 p

Voertuig : Gabriel
Zaterdag 19 maart

Zondag 20 maart

Sterrit Geluveld (nieuw)

Plaatselijk: St Lokaal 8u30

St lokaal: 13 u 75 km 10 p

Kap : Noel

Kap : Noel

Voertuig : Bob

60 km 5 p

Voertuig : Gabriel
Zaterdag 26 maart

Zondag 27 maart

Pasen

Brugge Classic/100 jaar Ronde van Vlaanderen Plaatselijk: St Lokaal 8u30

60 km 5 p

75 km begeleid— beperkt tot 750 deelnemers Kap : Gilbert
Start en aankomst Jan Breydelstadion

meer Voertuig : Bob

nieuws volgt nog
Maandag 28 maart
Plaatselijk
St Lokaal : 8 u30 60 km 5 p
Kap : Jean Pierre
Voertuig : Gabriel

Bestuur Blijf Jong
Voorzitter : Antoon Calus 051/58.02.71 / Secretaris: Eric Trio 051/58.09.99 / Ondervoorzitter :
Noel Depoorter 051/58.98.92 / Penningmeester Gilbert
Declercq 059/29.97.58
Bestuursleden : Joost Boucquez—Johan Constant - Paul
Gadeyne - Ivan Kemel—Sonia Vanbecelaere

Bankrelaties
WTC Blijf Jong
BE37 8280 8856 6328—Bic: HBKABE22
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Organisatie
Organisaties Blijf Jong in het seizoen 2016 :
Zaterdag 23 april : 60 en 110 km St Rita / Hoorn
Zondag 24 april: 60 km Hoornrit
Zaterdag 18 juni: Rally Les Moëres: 60 km en 100 km
Zondag 19 juni: Memorial Decan: 60 km
Zaterdag 6 augustus : Jurgen Vandewalle Bioracer classic 53 –100 157 km en zomer VTT
Zondag 7 augustus: Jurgen Vandewalle Bioracer Classic 53 km en zomer VTT
Zaterdag 3 sept: kustrit 50 en 100 km
Zondag 4 sept : 50 km

18 juli tot 22 juli : 5-daagse uitstap naar de Champagnestreek : 4 ritten
Een overzicht van de sterritten voor 2016 kunnen we volgende maand meedelen
**Eerste nieuwe sterrit : zaterdag 9 maart Geluveld 75 km

Voor nieuwe leden : woordje uitleg over het clubreglement van Blijf Jong :
• Als we in groep fietsen wordt iedereen gevraagd een valhelm te dragen (reden : verzekering)
• Maandelijks is er een puntenblad ter beschikking in het bakje aan de rechterzijde in de ve-

randa van het lokaal—voor iedere rit kan je een stempel vragen om je aanwezigheid bij
die rit te bevestigen en zullen we ook uw vergunning inscannen.
• Op dit puntenblad kan je het aantal kilometers en je puntenaantal (zoals maandelijks in de

kalender aangegeven) invullen en bijhouden. Op het einde van elke maand kan je het ingevuld blad terug in het bakje deponeren of afgeven aan onze secretaris.
• Op het einde van het seizoen worden alle punten samengeteld en kan je eventueel in aanmer-

king komen als laureaat voor brons, zilver, goud of supergoud. De laureaten krijgen hiervoor, in dezelfde volgorde, een cheque ter waarde van 5 , 10 , 15 of 20 euro. Deze kan
gebruikt worden voor het lidmaatschap van het volgende seizoen of voor aankoop van
extra kledij.
• Voor onze eigen sterritten krijg je een sterrittenkaart die bij deelname aan een sterrit af-

gestempeld wordt. Bij voldoende stempels (15) krijg je hiervoor op het seizoeneinde een
bon die je kan gebruiken voor aanschaf van clubkledij.
• Vóór elke rit is er mogelijkheid om deel te nemen aan onze lotto: een halve euro inleg per

cijfer dat je zelf aankruist. Voor de start van de rit wordt het winnend nummer getrokken en de helft van de inleg wordt terugbetaald aan de winnaar en andere helft van de
inleg dient om de brandstofkosten van de begeleidende camionette te helpen bekostigen.
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VARIA
ONZE JARIGEN. Voor FEBRUARI : MAERTENS YVES 01-feb-/ VANPARIJS JACQUELINE
07-feb-/ MOLLEFAIT JEAN PIERRE 12-feb-/ VANDENBROUCKE KLAAS 15-feb-/ CASTELEYN
RUDY 16-feb-/ BROUCKE M.-JEANNE 18-feb- / DECAESTECKER LIONEL 18-feb-/ GERMONPRE ROGER 20-feb-/ VANDAMME JULIE 20-feb-/ DEBRUYNE SAMMY 23-feb-/ SINNAEVE
JOHAN 25-feb-/ DEROO PIETER JAN 27-febWij wensen de jarigen nog vele gezonde jaren fietsgenot !!
Kledij
De kledij die besteld is, wordt normaal geleverd begin februari. Noel zal jullie hierover informeren.
Indien er nog mensen zijn die iets wensen bij te bestellen, dit kan nog als je zo vlug mogelijk een
seintje geeft aan Noel. Dit zal dan nageleverd worden op een latere datum.

Nieuw lid : we verwelkomen Patrick Letten, uit Koekelare, als nieuw lid bij onze club

—>Avond

fietsreparatie

nog enkele plaatsen vrij

Op donderdag 11 februari (voor de start van ons seizoen) geven Noel Depoorter en Johan Constant
een info– kijk– en doe-avond ivm fietsreparatie voor de leden van Blijf Jong om 19 uur in het zaaltje
van St Cecilia. Om praktische redenen is het aantal beperkt tot 20 personen.
Geïnteresseerden geven graag op voorhand een seintje aan Noel 0479/24.97.06 of Johan
0487/42.85.72 per mail : depoorter.noel@telenet.be

Johan.constant@telenet.be

REIS 2016
De meerdaagse reis voor 2016 gaat naar de champagnestreek in de verlofperiode van 18 tot en met 21 of 22 juli (vertrek zondagnamiddag 17/7)
We hebben ondertussen verschillende hotels gecontacteerd in de streek
van Chalons en Champagne en om een optie te nemen op een aantal kamers zouden we graag zo vlug
mogelijk weten wie interesse heeft om mee te gaan . Er zijn reeds 22 personen ingeschreven, wie
nog mee wil graag een seintje aan iemand van het bestuur aub.

Project MIKUMI Tanzania
Dit jaar gaan onze leden Geert Clement en Lena Watty opnieuw een maand gaan werken in een weeshuis in Mikumi in Tanzania. Met de opbrengst van een gezellig samenzijn zouden zij daar ter plaatse
de slaapverblijven en de eetzaal kunnen opfrissen en het nodige materiaal kunnen aankopen voor de
schoolkinderen. Daarom willen Lena en Geert jullie van harte uitnodigen op een kippenfestijn op zaterdag 5 maart in zaal Jonkhove in Aartrijke. Kaarten hiervoor kosten 15 euro voor volwassenen
en 8 euro voor een kind. De kaarten zijn te bestellen via 051/58.27.60 na 19 u.
Bijdragen om dit project te steunen zijn mogelijk op rekeningnr BE 52 8538 7270 6709 op naam
van Geert Clement met vermelding ‘Mikumi Tanzania’. Alvast bedankt voor jullie steun.

