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Ritten : Juni 2013   

              

    

 

 

     

 

 

 

Foto sessies 

 

 

 

 

 

Wegritten 

Za 01/06 Kanegem          Zo 16/06 Passendale 

Za 01/06 Stalhille   Zo 16/06 Houthulst  

Zo 02/06 Stalhille         Za 22/06 Beveren 

Zo 02/06 Kortrijk J.M. Classic          Za 22/06 Heestert  

Za 08/06 Sijsele      Za 22/06 Stalhille  

Za 08/06 Waregem     Zo 23/06 Beveren 

Za 08/06 Gullegem    Zo 23/06 Bredene 

Zo 09/06 Sijsele           Zo 23/06 Heestert 

Zo 09/06 Waregem          Zo 23/06 Heuvelland 

Zo 09/06 Gullegem         Za 29/06 Veldegem 

Za 15/06 Egem          Za 29/06 Harelbeke 

Za 15/06 Passendale         Zo 30/06 Veldegem 

Za 15/06 Houthulst         Zo 30/06 Harelbeke 

Zo 16/06 Egem      Zo 30/06 Izegem 

  

Bedankt om zo talrijk aanwezig te zijn op onze foto-sessies. 

Van zodra onze webmaster Niels wat tijd heeft zal hij de foto’s 

op de website zetten. Hier alvast een voorsmaakje. Bedankt Ingrid.  

       

       



De “Grote rit” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluitingsviering         

     

 

 

 

Verjaardagen 

          

 

 

’t Is nog lang, maar iedereen heeft een druk gevulde agenda 

en het is een maand vroeger dan andere jaren, noteer dus nu 

al de datum van onze sluitingsviering :   

Zaterdagavond 28/09/2013  

We kunnen jullie nu reeds verklappen dat we de jaarlijkse 

traditie van de “Passim” eens zullen doorbreken.  

We blijven in de gemeente, we willen er een gezellig  

onderonsje van maken in het ontmoetingscentrum  

’t Damberd in zaal “De Croone”.  

Proficiat aan onze jarige Petjes : 

   Mireille Soetaert 07 juni 

   Tini Peters  08 juni 

   Jerry Desendre   12 juni 

    Henriette Ketels 17 juni 

   Filip Sampers  25 juni 

 

Woensdag, 01/05/2013 hebben er zich 6 Gele Petjes  

gewaagd aan de 120 km van de Superklassieker. 

Niettegenstaande de slechte weersvoorspellingen hebben we 

de ganse rit in het zonnetje gefietst. 

Op papier zagen de eerste 50 km er gemakkelijk uit. Maar na 

de rit werd er het meest gepraat over die eerste 50 km. 

 

 

 

Bij deze willen wij ook onze toekomstige sponsor bedanken  

voor het vervoer van alle fietsen naar en van Oudenaarde. 

 

                                 
 



 

Wist je datjes   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat : We opnieuw twee nieuwe leden mogen 

verwelkomen, namelijk Dries Van Maele en 

Filip Vandenberghe. 

Wist je dat : Diegene die niet aanwezig waren op de foto- 

    sessies zelf een foto mogen maken en ons 

   doormailen zodat we die op de web-site  

   kunnen plaatsen. 

Wist je dat : We reeds ver gevorderd zijn in de  

    onderhandelingen met enkele nieuwe en  

   bestaande sponsors die op onze fietskledij  

   willen pronken. 

   Indien er nog leden zijn die op onze fietskledij 

   willen verschijnen, laat het ons dan weten. 

   Ken je iemand die ook graag op onze kledij 

   wil staan, laat het ons dan ook weten. 

Wist je dat : We in 2014 opnieuw de jaarlijkse weekend  

rally zullen organiseren op zaterdag 

30/05/2014 en zondag 01/06/2014. 

Wil je meewerken aan de voorbereiding van 

deze organisatie, laat het ons dan weten. 

We willen de rit van de 75 km en de 100 km 

behouden, maar we willen de rit van de 50 km 

aanpassen alsook de rit van de 150 km. 

Er zal dus werk aan de winkel zijn. 

 

                                                                

 

 

 

Café Den Drieweg 
Zeswegestraat 18 

Zwevezele 

 

Kantoor Devos 
Rupsenstraat 32 

Zwevezele 

           


