
            Ledenbrief Januari 2015      

 

Het bestuur van de Gele Petjes wenst jullie een gezond en sportief 2015, 

   een jaar met heel wat fietsplezier. 

 

 

Ritten : Januari 2015   

           

              

    

 
 

 

 

Wegritten 

Elke dag kan er een “Wintersterrit” gereden worden.   

 

Mountainbiken 

Zaterdag  10/01 Varsenare 

Zondag     11/01 Sint-Andries 

Zaterdag  17/01 Moerkerke 

Zaterdag  24/01  Jabbeke 

Zondag  01/02  Lichtervelde 

 

 

Bedankt aan zij die zich opnieuw ingeschreven hebben voor 2015. 

Het “Attest voor de mutualiteit" werd aan al onze leden bezorgd. 

Vergeet dit attest niet te bezorgen aan je mutualiteit. 

 



 

Nieuwjaars receptie 

                           

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur Gele Petjes    

 

 

 

Verjaardagen 

          

 

 

 

 

Proficiat aan onze jarige Petjes :  

   Chelsey Dejonckheere 02 januari 

  Monique Verpoot 07 januari 

   Johan Ide  07 januari   

   Gerdy Algoedt   08 januari   

   Chris Duyvejonck 10 januari 

   Piet Vantomme  16 januari 

  Christa Deprouw  23 januari 

  Steven Deleu    23 januari 

 

    

Graag nodigen we alle leden en sponsors, samen met hun 

partner uit op onze derde nieuwjaarsreceptie die doorgaat op 

zaterdag 24 januari 2015 om 19h30. 

 

De nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden in café Den Drieweg. 

We mogen van Noëlla nogmaals gebruik maken van het café. 

 

Bij een hapje en een drankje klinken we op het nieuwe jaar. 

We reiken de medailles en trofeeën uit die in 2014 behaald 

werden. Aan onze nieuwe leden kunnen we de lidkaart 2015 

van de VWB overhandigen. 

 

Gelieve uiterlijk tegen woensdag 14 januari 2015 jullie 

aanwezigheid te bevestigen aan iemand van het bestuur, zodat 

de nodige praktische regelingen kunnen getroffen worden. 

Onze derde nieuwjaarsreceptie kunnen we jullie VOLLEDIG 

GRATIS aanbieden. 

Nadat Jerry besloten heeft om het bestuur te verlaten kunnen 

we jullie melden dat Philippe Vienne vanaf 01/12/2014 deel 

uitmaakt van het bestuur van de Gele Petjes. 

Alle groepen zijn vanaf nu weer vertegenwoordigd in het 

bestuur. 

We bedanken Philippe en wensen hem veel succes. 



 

Algemene Vergadering VBR 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fietskledij 2015 

   

Op vrijdag 19 december 2014 hebben Kristof en Rik de Gele 

Petjes vertegenwoordigd op de Provinciale Algemene 

Vergadering van de VBR.  

 

We hebben er de medailles en trofeeën, die de Petjes in 2014 

behaald hebben, in ontvangst mogen nemen. 

Deze zullen we aan onze leden bezorgen op onze 

nieuwjaarsreceptie op zaterdag 24 januari 2015. 

 

Uit alle wielertoeristen die hun homologatie-kaart (stempelkaart) 

ingestuurd hebben werden er tijdens de tombola 100 gelukkigen 

uitgetrokken. 

 

Twee van onze leden vielen in de prijzen. 

Dave Van Cauwenberghe won een Polar FT7 polshorloge  

(waarde 80 €) 

Rik Desmet won een Btwin IN’RIDE 300 Home Trainer  

(waarde 100 €) 

 

De prijzen worden overhandigd tijdens onze nieuwjaarsreceptie. 

? 

Onze leverancier heeft deze week zoals beloofd onze nieuwe 

fietskledij geleverd. 

Maandag hebben we de 363 artikels gesorteerd en geklasseerd 

voor onze 54 leden. We mochten alweer gebruik maken van  

den Drieweg omalles uit te stallen. Bedankt Noëlla. 

 

Binnen enkele dagen zal je van ons een mail/brief ontvangen 

waarin we vermelden welke kledij je juist besteld hebt. 

Het totaal te betalen bedrag zullen we ook in die mail vermelden. 

 

We hebben een paar weken geleden aan onze leverancier al een 

voorschot moeten betalen, we hebben jullie hiervoor niet lastig 

gevallen. 

Nu moeten we het saldo betalen, daarom vragen we dat jullie zo 

snel mogelijk het verschuldigde bedrag zouden willen betalen 

op de rekening van de Gele Petjes    BE38 6528 3912 6672  

met als mededeling “Fietskledij 2015 en je Naam”. 



Fietskledij 2015 

   

? 

Alle nieuwjaarspakjes liggen dus al klaar.  

De “madam” houdt ze goed in de gaten. 

Gelukkig was er voor haar geen pakje bij.  ☺ 

 

Op de nieuwjaarsreceptie zullen we onze nieuwe kledij 

voorstellen. De kledij zal dus aan niemand bezorgd worden voor 

de nieuwjaarsreceptie. 

De leden die betaald hebben zullen op de nieuwjaarsreceptie hun 

nieuwe fietskledij kunnen meenemen. 

Zoals beloofd geven we jullie een tweede tip. 

 

                           

 

 



Wist je datjes     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat :  De Gele Petjes in 2015 starten met 56 leden, 

 waarvan 39 mannen en 17 vrouwen. 

Wist je dat :  Er opnieuw 2 personen zouden willen lid 

worden van de Gele Petjes. Vanaf 22 februari 

zouden David Decoutere en Frederic Neirynck 

starten bij de A-groep van de Gele Petjes.  

Wist je dat :  Het fietsseizoen van de heren start op zondag 

22 februari 2015. 

Wist je dat :  Het fietsseizoen van de dames start op 

donderdag 02 april 2015. 
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