Beste Allemaal,
Het jaareinde nadert en we trappen een open deur in als we zeggen dat we op zijn zachtst gezegd
een bizar jaar achter de rug hebben. Niettegenstaande we als fietser nog de nodige kilometers
hebben mogen bollen, kunnen we maar hopen dat het komende jaar terug ietwat normale vormen
aanneemt. Via deze nieuwsbrief (4) willen we u weer up to date brengen.
COVID-19
Niemand ontsnapt aan de strengere maatregelen die werden opgelegd van hogerhand, en maar
goed ook. Concreet betekent dit voor onze club dat we terug gaan naar de situatie van begin dit jaar.
Er worden vanuit de club geen groepsritten meer georganiseerd en de kalender op de website mag
niet langer gebruikt worden om ritten aan te kondigen. Fietsen wordt nog steeds aangemoedigd en
blijft gezond, zij het in zeer beperkte kring met (voorlopig) maximaal 4 personen. Gebruik hierin
steeds uw gezond verstand en volg de regels zoals ze door de overheid worden opgelegd. Maatregel
geldt per direct en tot nader bericht.
ONTBIJTVERGADERING
Tenzij één of ander wonder alsnog geschiedt zal onze jaarlijkse ontbijtvergadering niet kunnen
plaatsvinden zoals we dat gewoon zijn. Deze staat gepland voor zondag 13 december, we bekijken
momenteel de mogelijkheden om dit op een alternatieve manier te organiseren. Mogelijks zullen we
dit volledig digitaal aanpakken. Reserveer deze datum sowieso in uw agenda, we komen hier dra op
terug.
BESTELLEN CLUBKLEDIJ
Bestellen van clubkledij zal dit keer moeten gebeuren zonder dat deze kan gepast worden. We raden
aan om u te baseren op de maten van eerdere bestellingen of om kledij te gaan passen in een
fietswinkel met Vermarc kledij. Vanaf 01 december mag je kledij bestellen via de website, het
aanbod van de kledij inclusief prijzen zal tegen dan up to date zijn.
BESTUUR
We doen hiermee nogmaals onze jaarlijkse oproep naar vers bloed om toe te treden tot het bestuur.
Laat u niet afschrikken en neem gerust contact op wanneer je het ziet zitten om toe te treden. We
willen graag komen tot een maximum van 7 bestuursleden met een gezonde mix van ideeën en
zienswijzen. We trachten (bijna) maandelijks te overleggen over het reilen en zeilen binnen de club.
Interesse? Neem dan voor 27 november contact op met iemand van het huidige bestuur of stuur
een mail naar: bestuur@wtmillegem.be
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We proberen om de banner op de website regelmatig te vernieuwen met nieuwe foto’s.
Mogen we vragen om regelmatig foto’s te maken en te bezorgen zodat we de buitenwereld
kunnen laten zien waartoe wij allemaal in staat zijn.
Wist je dat Jonas Cuypers België verlaten heeft en naar Canada is verhuisd? We wensen
Jonas veel succes bij het verkennen van de streek en uitstippelen van nieuwe routes voor
één van de komende vierdaagses…
Volgend jaar bestaan we 50 jaar. Heb je nog weetjes van vroeger en/of interessante ideeën
om er een feestelijk jaar van te maken, neem dan zeker contact op met iemand van het
bestuur.
Ondanks het bizarre afgelopen jaar mochten we toch weer een aantal nieuwe leden
verwelkomen dit jaar. Ondertussen staat de teller op 112 actieve leden.

