
            Ledenbrief September 2014     

 

Ritten : September 2014   

          Oktober 

              

    

 

 

     

 

 

 

 

 

Vakantie berichten 

 

 

 

Wegritten 

Za 06/09 Roeselare   Za 27/09 Zwevezele-Maldegem 

Za 06/09 Jabbeke  Zo 28/09 Bovekerke  

Zo 07/09 Roeselare  Zo 28/09 Moen 

Zo 07/09 Wevelgem   Za 04/10 Assebroek-Aalter 

Za 13/09 Beveren  Za 04/10 Westkerke 

Za 13/09 Diksmuide    Zo 05/10 Assebroek-Aalter 

Za 13/09 Zerkegem  Zo 05/10 Westkerke        

Zo 14/09 Beveren   Za 11/10 Tielt 

Zo 14/09 Zerkegem  Za 11/10 Bredene  

Zo 14/09 Tielt (Innergetic)   Zo 12/10 Tielt 

Za 20/09 Wijnendale   Zo 12/10 Bredene 

Za 20/09 Geluveld    

Zo 21/09 Kampioenschap Gele Petjes 

Zo 21/09 Wijnendale   Za 18/10 Brugge 

Zo 21/09 Brugge   Zo 19/10 Staden 

Za 27/09 Bovekerke  Za 25/10 Ardooie - Sluitingsrit 

Za 27/09 Moen    Zo 26/10 Ardooie - Sluitingsrit 

 

Vanaf volgende maand vermelden we de Mountainbike ritten. 

Onze vrouwelijke Gele Petjes zijn nu ook gestart met hoogtestages.  

In onze Ardennen, in St.Thibaut (op 380 m hoogte)  en in Jupille.   

Goed gedaan Ann. 

 

 

                      

 



In Fuerteventura heeft Kris de “wegen” onveilig gemaakt met zijn 

mountainbike. 

 

      
 

In de Pyreneeën op de Col d’Aubisque heeft Rik zijn nieuwe bergfiets 

getest. 

 

      
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze dames van de A-ploeg waren heel tevreden dat ze wat konden 

schuilen tijdens hun rit naar Rumbeke op 14/08/2014.  

Zoals bij de mannen hebben we nu ook bij onze dames een fotograaf 

die alles vastlegt. Bedankt Ann. 

     

 
 

Zaterdag 23/08/2014 heeft Gino de “Géants des Ardennes” gereden. 

Een prachtige rit van 158 km met 13 hellingen waarvan sommige heel 

lang waren tot 4.500 meter en sommige hadden ook een serieus  

 stijgingspercentage tot wel  22%. Blijkbaar was de Côte de Chevron één 

van de zwaarste. In totaal hadden ze 2.900 hoogtemeters. 

Op 2 zware regenbuien na hebben ze toch goed weer gehad . 

Mogen we die cijfers wel allemaal geloven ? Wat denken jullie ? 

 

 
 

 

  



Verjaardagen 

          

 

Kampioenschap 2014         

 

 

 

Lidkaart VWB 2013   
 

 

 

Wist je datjes     

          

 

Zondagvoormiddag  21 september 2014 rijden de mannen  

en de vrouwen het Kampioenschap van de Gele Petjes. 

 

Vergeet niet om ons een mailtje te sturen zodat we de  

startlijst kunnen opmaken en jullie tijdig kunnen verwittigen. 

Doe het vandaag nog. 

 

Proficiat aan onze jarige Petjes : 

   Mia Doom   02 september   

  Lena Cortvriendt  21 september 

    Alain Lierman    30 september 

    

Gooi je VWB lidkaart 2013 niet weg aan het einde van het 

fietsseizoen !!! 

De VWB zal dit jaar opnieuw geen nieuwe lidkaarten opsturen. 

Zij die hun lidmaatschap verlengen in 2015 zullen geen 

nieuwe VWB lidkaart ontvangen. 

Zij zullen in 2015 hun VWB lidkaart van 2013 moeten verder 

gebruiken. 

 

Wist je dat :  Op vrijdag  10 oktober 2014 de Gele Petjes

 tijdens “Zwevezele koers” den Drieweg zullen 

openhouden vanaf 12h tot … 

Heb je tijd om wat te komen helpen, laat het 

ons dan weten. 

Jullie zijn ook welkom om er ééntje te komen 

drinken. 

De opbrengst zal opnieuw volledig aangewend 

 worden om een deel van onze nieuwe outfit 

te betalen. 

   



Sluitingsviering 

               

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergeet niet dat we onze ideeën/activiteiten kunnen realiseren dankzij onderstaande : 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 
 

Kantoor Devos 
Rupsenstraat 32 

Zwevezele 

           

We nodigen alle Gele Petjes, samen met hun partner, 

 uit op Zaterdag 27 september 2014 om 19h30  
op onze sluitingsviering. 

 

We hopen om zoveel mogelijk van onze leden te mogen 

verwelkomen. 

 

We blijven opteren voor een All-Inn formule, deze keer 

zullen onze plaatselijke Smoky Wizards ons verwennen  

met het volgende : 

 

  - Aperitief met een uitgebreid assortiment 

     aan warme en koude hapjes. 

 

  - Voor het hoofdgerecht kunnen we aanschuiven 

    aan het barbecue buffet, er is keuze uit : 

   Chateaubriand           

               Lamsbout                      

   Duivelsgebraad 

   Dit alles wordt geserveerd met aangepaste wijnen 

 

  - Het dessert zal verzorgd worden door onze Willy 

 

  - Muziek en drank tot in de vroege uurtjes 

 

Waar ? 

  - We blijven in onze gemeente Zwevezele 

  - In het Ontmoetingscentrum ’t Damberd  

     in zaal “De Croone” 
 

Prijs ? 

 - Leden : 40 € 

 - Niet-leden : 50 € 

 

Vul zo snel mogelijk het inschrijvingsformulier in. 

 

Gelieve ons ook te melden als je er dit jaar spijtig genoeg 

niet bij kan zijn, dan moeten we niet blijven mailen omdat wij 

anders denken dat je het vergeten bent. 

 

Zie inschrijvingsformulier in bijlage. 


