
            Ledenbrief Januari 2017      

 

Het bestuur van de Gele Petjes wenst jullie een spetterend en sportief 2017, 

   een jaar met heel wat fietsplezier. 

 

 

Ritten : Januari 2017   

           

              

    

 
 

 

 

Wegritten 

Elke dag kan er een “Wintersterrit” gereden worden.   

 

Mountainbiken 

Zaterdag  07/01 Knokke-Heist 

Zondag  15/01 Varsenare 

Zaterdag  21/01 Moerkerke 

Zondag  22/01 Moorslede 

Zaterdag  28/01  Jabbeke 

Zondag  29/01  Lichtervelde 

 

 

 

Bedankt aan zij die zich opnieuw ingeschreven hebben voor 2017. 

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

Vergeet dit attest niet te bezorgen aan je mutualiteit. 

 

 



Algemene Vergadering VBR 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwjaars receptie 

                           

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Fietskledij 2017 

     

Graag nodigen we alle leden en sponsors, samen met hun 

partner uit op onze vijfde nieuwjaarsreceptie die doorgaat op 

zaterdag 28 januari 2017 om 19h30. 

 

De nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden in het Damberd 

 

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

We reiken de medailles en trofeeën uit die in 2016 behaald 

werden.  

 

Gelieve uiterlijk tegen zondag 15 januari 2017 jullie aanwezigheid 

te bevestigen aan iemand van het bestuur, zodat de nodige 

praktische regelingen kunnen getroffen worden. 

Onze vierde nieuwjaarsreceptie kunnen we jullie opnieuw 

VOLLEDIG GRATIS aanbieden. 

De bestelling van de kledij is doorgegeven aan onze leverancier. 

Van zodra wij de levering ontvangen zullen we jullie informeren. 

 

We houden jullie op de hoogte. 

Op vrijdag 16 december 2016 hebben we de Gele Petjes 

vertegenwoordigd op de Provinciale Algemene Vergadering van 

de VBR.  

 

We hebben er de medailles en trofeeën, die de Petjes in 2016 

behaald hebben, in ontvangst mogen nemen. 

Deze zullen we aan onze leden bezorgen op onze 

nieuwjaarsreceptie op zaterdag 28 januari 2017. 

 

Uit alle wielertoeristen die hun homologatie-kaart (stempelkaart) 

ingestuurd hebben werden er tijdens de tombola 100 gelukkigen 

uitgetrokken.  

 

Een van onze leden viel in de prijzen. 

Deze prijs zal ook overhandigd worden tijdens onze 

nieuwjaarsreceptie. 



Verjaardagen 

          
 

 

 

Ons winterclubke 

  bij de Heren 

 boekt succes 

op de Kerstmarkt 

 

 

Voor de tweede maal stond ons winterclubke op de kerstmarkt te 

Zwevezele op 17 december 2016  

Het werd opnieuw een succes.. 

Een prachtig ingerichte stand.  

Veel helpende handen. 

Veel bezoekers en een goeie verkoop.  

Een nieuw soort helm gespot  

 

Proficiat. 

Je kunt hen nu ook bereiken op  http://www.desepapkes.be/ 

 

Proficiat aan onze jarige Petjes :  

   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 

 

    

http://www.desepapkes.be/


 

 

 

 

 

 

Wist je datjes     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat :  De Gele Petjes in 2017 starten met 58 leden, 

 waarvan 40 mannen en 18 vrouwen. 

Wist je dat :  We opnieuw een paar nieuwe leden mogen 

verwelkomen. Het zijn Dick Crispyn en Davy 

Joije 

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

26 februari 2017. 

Wist je dat :  Het fietsseizoen van de dames start op 

donderdag 30 maart 2017. 

Wist je dat :  Er geen lidkaarten meer verdeeld worden 

door de VWB. Wie een lidkaart heeft kan ze 

voorlopig blijven gebruiken. Je kan je lidkaart 

eventueel ook nog zelf downloaden via de 

website van de VWB. Voortaan kan je echter 

je identiteitskaart gebruiken als lidkaart. 

Nadat je je rijksregisternummer hebt ingevuld 

in de databank van de VWB , via je 

persoonlijke login op de website, kan je je 

identiteitskaart gebruiken om je te 

identificeren bij organisaties. De barcode op 

identiteitskaart zal dan worden gebruikt om je 

lidmaatschap te controleren. Voor nieuwe 

leden wordt het rijksregisternummer 

opgevraagd en gebeurt dit door de club bij 

inschrijving. Voor bestaande leden volstaat 

het om het rijksregisternummer door te 

mailen naar wtcgelepetjes@outlook.be en de 

club doet het nodige. 

Wist je dat :  VWB-leden krijgen gratis fietsbijstand bij pech 

onderweg en dit voor het hele gezin. In 

voorkomend geval bel gratis 0800-787 62 

Wist je dat :  Wij een nieuw mailadres hebben. 

wtcgelepetjes@outlook.be 

Sponsors 

bedankt 
 

We bedanken onze sponsors voor de bijdrage die we reeds mochten  

ontvangen voor 2017.   

mailto:wtcgelepetjes@outlook.be
mailto:wtcgelepetjes@outlook.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
                                                           

   

          

 
‘t Mandeken 

Zwevezele 
  

          

 

 

                                         

 

 

            www.krisdesmet.be              www.carrefour.be        www.fietsenscheldeman.be 
            Rupsenstraat 24   Zwevezele                              Tramstraat 4    Zwevezele             Roeselaarsestraat 20    Ardooie 

                0476/29.22.58              051/61.17.83          051/35.92.42 

 

 

        Bessenstraat 5     Hoogstraat  2A                Marktplein 6       Schoolstraat 51    

              Ardooie                          Zwevezele               Zwevezele                           Zwevezele 

      051/74.73.77   0486/13.90.22        051/43.96.13            051/61.11.72 

 

 

 

  

Wist je dat :  Sidon Algoedt, mede-oprichter van de gele 

petjes, beslist heeft om geen lid meer te zijn. 

Wij respecteren zijn keuze en willen hem via 

deze weg bedanken. Wij hopen hem nog 

dikwijls te ontmoeten in De Mande 

Wist je dat :  Rik Desmet beslist heeft om niet langer deel 

uit te maken van het bestuur. Wij respecteren 

zijn keuze en willen hem via deze weg 

bedanken voor zijn inzet en vele tijd die hij in 

de club heeft gestoken.  

Wist je dat :  Wij hierdoor een nieuwe redacteur hebben 

die jullie input op prijs stelt. Alle input is 

welkom op bovenstaand mailadres. 

Wist je dat :  Onze vorige redacteur een heel drukke 

decembermaand achter de rug heeft. 

 

 

 

 


