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Op zondag 22 oktober mochten de zondagse winterrijders Miel verrassen ter gelegenheid van zijn 50ste huwelijksverjaardag en hem een geschenk aanbieden.

Beste fietsvrienden van Blijf Jong ,
Onze jaarlijkse herfst-VTT is achter de rug en we hebben het getroffen dit jaar : het was de ganse
dag mooi weer en zo kregen we meer dan 500 fietsers in Ichtegem, wat voor ons een succes is om het
actieve fietsjaar af te sluiten. Hierbij wil ik alle medewerkers aan deze geslaagde dag bedanken. Daar
komt telkens heel wat bij kijken en er zijn heel wat helpende handen nodig bij de voorbereiding en de
dag zelf. Daarom dank je wel aan allen die meehielpen.
Ondertussen hebben we ook bij de profs opnieuw dezelfde wereldkampioen, die het ook in de warmte
kan. Weet je nog dat hij werd klaar gestoomd in februari aan onze kust, o.a. de zeelucht heeft Peter S.
het ganse jaar deugd gedaan blijkbaar.
Op 20 november vieren we opnieuw onze kampioenen van 2016 en ook jullie allen worden hierop hartelijk
uitgenodigd om het uniek gebeuren van een vrouwelijke keizer bij Blijf Jong mee te maken. Drie jaar na
elkaar kampioen, om dit te bereiken moet je er heel wat opofferen. Maar ook elke actieve fietsers van
onze club verdienen een pluim. We hebben een goed jaar achter de rug. Op de algemene vergadering van
4 december zal onze secretaris Eric dit met het nodige cijfermateriaal uitleggen, dus ook een datum
om te onthouden. Geniet ondertussen van de schoonheid van de kortere herfstdagen.
Antoon C
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47° Jaargang—Nr. 11

KALENDER VTT DECEMBER

1 NOV 2016

Zaterdag3 december
*Deerlijk Sporthal Vercruysse de Solartstraat 30 8 à 13u30
40—60 km 5 p
*St Joris Beernem Parochiezaal Sinjo
Lattenklieversstraat 28 8u15 à 14 u
28—37—42—48 km 5 p

Zondag 4 december
*Beerst Ter Zaele H. Consciencestraat 8 à 11 u :
29—37—45 km
5p
*Rollegem Sporthal de Weimeersen RollegemKerkstraat 8 à 10 u 30
35—50 km 5 p
*Zarren OC Albatros Staatsbaan 8 à 11 u
28—48 km 5 p
*Waregem jeugdcentrum Zuiderlaan 46 8u30 à
11 u 25—35—50 km 5 p

Zaterdag10 december
Hertsberge Bossen van Vlaanderen
zaal Bulscampvelt Wingensestraat2
8 u30 à 14 u 26—33—38—45 km

Zondag 11 december
Zedelgem De Groene Meersen Stadionlaan 48
8u30 à 11u 30—36—50 km 5 p
5p

Zaterdag 17 december
Koekelare sportcentrum Belhuttebaan
8 à 14 u 30—45—52 km 5 p

Zondag 18 december
*St Denijs Zwevegem sportcentrum Dalestraat
38 8 à 11 u 25—35—43—49—56—75 km 5 p
*Koekelare sportcentrum Belhuttebaan
8 à 11 u 30—45—52 km 5 p

Zaterdag 24 december
*Menen cafetaria De Steiger Waalvest 8u à
10 u 25—45 km 5 p
*Veldegem sportcentrum De Bosserij Acaciastraat 31 A 8u30à 14 u 25—35—45 km 5 p

Maandag 26 december
Wingene De Tuimelaar Beernemstraat 8 u30 à
14 u 30 27—36—45 km 5 p

Woensdag 28 december
Donderdag 29 december
Assebroek Blosocentrum J.Saelens NijverGits sporthal Dominiek Savio Koolskampstraat
heidsstraat 112 9u à 14 u 25—35—45 km 5 p 8 à 14 u
32—42—52 km 5 p

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
Bankrelaties
Gadeyne - Ivan Kemel—Sonia Vanbecelaere
WTC Blijf Jong
Erevoorzitter: Gabriel Christiaen

BE37 8280 8856 6328—Bic: HBKABE22

KALENDER VTT DECEMBER vervolg
Vrijdag 30 december
Gits sporthal Dominiek Savio Koolskampstraat
8à 14 u 32—42—52 km 5 p

Zaterdag 31 december
De Haan sportcentrum Haezeveld Nieuwe steenweg 74 8 à 11 u 25—45 km 5 p

De jaarlijkse kampioenenviering van Blijf Jong
zondagmiddag 20 november in feestzaal Het Wit Paard om 12u30
Aperitief en bijschenken; met borrelhapjes op tafel en assortiment van 3 hapjes
Krokettenduo van kaas en garnaal en zijn garnituur
Warm buffet van kipoesters, gerookt varkensgebraad en rundsgebraad met aangepaste
groenten, kroketten en krielaardappelen
koffie of thee en versnaperingen.
Dranken (wijn, frisdrank, gewone pils, water) inbegrepen.
Prijs leden en partner : 49.00€; niet-leden 55.00€ ; kinderen 25.00€

Inschrijven voor 10 november bij iemand van het bestuur of door overschrijving van
het bedrag op de rekening van Blijf Jong : BE37 8280 8856 6328—Bic: HBKABE22
Alle fietsers die in aanmerking komen voor goud, zilver, brons of sterrit worden
geacht ofwel aanwezig te zijn ofwel minstens zich te verontschuldigen bij iemand
van het bestuur.
De voorlopige lijst van de laureaten goud –zilver of brons en de sterkampioenen vindt u
in bijlage.

Lotto winnaars SEPTEMBER :
Danny Devriendt—Eric Trio—Gilbert Declercq—Miel Vandewalle—Michel Demoerloose—Paul
Demuynck—Gilbert Declercq—Johan Seynaeve—Peter Brackez—Noel Depoorter
Proficiat aan de winnaars en bedankt aan alle lottospelers in 2016, die de kosten aan onze volgauto
helpen verzachten.
De lottobolletjes gaan nu enkele maanden op rust.
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VARIA
ONZE JARIGEN. Voor NOV: VANVIJVE JOCHEN 02-nov-/ VANDENDRIESSCHE LAURENZO 03-nov / CASIER KRIS 05-nov-/PYPE
RIK 11-nov-/ DEVRIENDT DANNY 15-nov-/ BRACKEZ LOUISE 17-nov-/ VANDAMME WILLEM 18-nov-/
CATRYSSE LUCIEN 23-nov-/ DEWANCKELE FREDERIK 28-nov-/ ANDRIES MARLEEN 28-nov
Wij wensen de vele jarigen nog vele gezonde jaren fietsgenot !!

GEBOORTE
Op 4 oktober werd Olivia geboren, zij is het tweede dochtertje van onze leden Pieter-Jan Deroo
en Lien Calus. Blijf Jong wenst de jonge ouders en de grootouders Linda en Toon van harte proficiat.

ZIEKENBOEG
Ons lid en sponsor Rudy T’Jonck werd gehospitaliseerd en kreeg een nieuwe knie. We wensen Rudy een spoedig herstel, zodat hij vlug weer aan de slag kan en deze winter nog kan meefietsen.

Klassement 2016
In bijlage vindt u een blad met het voorlopig overzicht van de behaalde punten in 2016, alleen de resultaten tot en met brons worden vermeld en dit volgens de ingediende rittenbladen en bij ontbreken
ervan volgens de registratie in de computer.

Noteer nu reeds in uw agenda :
* ALGEMENE VERGADERING met inschrijving voor het nieuwe seizoen :
ZONDAG 4 DECEMBER om 9h45 in zaaltje van het lokaal
Lidgeld club 17 euro + WBV 28 euro /familievergunning 33 euro
Nieuwe leden : idem + prijs kledij 62 euro
Er zal ook mogelijkheid zijn om bijkomende kledij te bestellen
* JAARLIJKSE PANNENKOEKENKAARTING gaat volgend jaar door op 1 avond nl :
VRIJDAG 20 januari 2017 vanaf 18 uur in het zaaltje van ons lokaal

Winterperiode fietsen of wandelen
De mensen die willen verder fietsen op de weg gedurende de winterperiode : afspraak de
zondagmorgen om 9u00 aan het lokaal of op de normale startplaats aan de KBC., ook de Cfietsers vertrekken om 9u00.
Ook mensen die willen wandelen kunnen op dezelfde plaats afspreken om een zondagse
wandeling van een 2 tal uren te maken vanaf 9u30.

