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Wegritten 

Elke dag kan er een “Wintersterrit” gereden worden.   

 

Mountainbiken 

Zo 01/12 Zarren 

Za 07/12 Hertsberge 

Za 14/12 Koekelare 

Zo 15/12 Koekelare 

Za 21/12 Veldegem 

Zo 22/12 Knokke-Heist 

Do 26/12 Wingene 

Za 28/12 Assebroek 

Zo 29/12 Assebroek 

Bedankt aan zij die reeds opnieuw ingeschreven zijn voor 2014. 

Van zodra alle betalingen verwerkt zijn bij de VWB zullen we jullie 

zoals vorig jaar het “Attest voor de mutualiteit" bezorgen. 

Voor zij die vergeten zijn om zich opnieuw in te schrijven : 

Wens je in 2014 lid te blijven van de Gele Petjes, dan heb je opnieuw 

volgende mogelijkheden : 

Kies je voor een individuele aansluiting, dan betaal je 28 € 

(verzekering) en 15 € lidgeld aan de Gele Petjes  (dus 43 €) 

Kies je voor een gezinsaansluiting, dan betaal je 33 € (verzekering) en 

15 € lidgeld aan de Gele Petjes  (dus 48 €) 

Heeft je partner voor een gezinsaansluiting gekozen en wens je ook 

lid te worden/blijven van de Gele Petjes, dan betaal  je 15 €. 

Mogen we jullie dan ook vragen om het verschuldigde bedrag 

nu over te schrijven op de rekening van de Gele Petjes 

IBAN : BE30853858748611 BIC : SPAABE22  

en in de mededeling te vermelden “Lidgeld 2014 en je Naam”. 

 

We zouden de inschrijvingen willen afsluiten op 10/12/2013. 

Alvast bedankt 

 

 



Verjaardagen 

          

 

 

Ons lokaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proficiat aan onze jarige Petjes : 

   Kris Desmet  01 december 

  Philippe Deloddere 01 december 

  Gilbert De Buck  18 december  

  Kristof Decommere 23 december 

  Marleen Ghesquiere 29 december 

   Jean-Claude Bouly  30 december 
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Maandagnamiddag 25 november 2013 werden we 

verrast door de beslissing die Noëlla en Ronny genomen 

hebben. 

Ze hebben beslist om er op 31 december 2013 mee op te 

houden om café te houden. 

We vinden het heel spijtig maar we respecteren hun 

beslissing.  

Sedert 1999 was Den Drieweg ons lokaal, bijna 15 jaar 

werden we er enorm verwend. 

We bedanken Noëlla, Ronny, Astrid en de ganse familie 

voor al die jaren dat ze de Gele Petjes in de watten 

hebben gelegd.  

 

Nu moeten we op zoek naar een nieuw lokaal, we weten 

dat er niet veel mogelijkheden zijn en we weten dat een 

gelijkwaardig alternatief moeilijk zal te vinden zijn. 

 

We houden jullie op de hoogte 



Nieuwjaars receptie 

                           

                                                                

 

 

 

 

Wist je datjes     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

Café Den Drieweg 
Zeswegestraat 18 

Zwevezele 

 

Kantoor Devos 
Rupsenstraat 32 

Zwevezele 

           

Wist je dat :  We op zoek zijn naar een nieuw lokaal en wist 

je ook dat er niet veel mogelijkheden zijn. 

Heb je een idee, laat het ons weten. 

Wist je dat :  Noëlla in 2014 bestuurslid zal blijven. 

Wist je dat :  We nog een vrouw mogen verwelkomen in 

onze bestuursploeg. Nancy zal de vrouwelijke 

Gele Petjes komen vertegenwoordigen. 

We heten haar van harte welkom 

 

Graag nodigen we alle leden, samen met hun partner uit  

op onze tweede nieuwjaarsreceptie die doorgaat op zaterdag  

25 januari 2014 om 19h30. 

 

Waar de nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden kunnen we  

jullie op heden nog niet vertellen. 

 

Op onze “Ledenbrief Januari 2014” zullen we jullie 

de nodige informatie bezorgen, noteer alvast de datum. 


