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Ritten : Mei 2013   

              

    

 

 

     

 

 

Groepsfoto Dames 

      

 

Groepsfoto Mannen 

 

 

 

 

De “Grote rit” 

 

 

 

Wegritten 

Wo 01/05 Superklassieker         Za 18/05 Marke 

Wo 01/05 Hertsberge-Koekelare      Za 18/05 Brugge   

Wo 01/05 Gullegem         Zo 19/05 Bredene 

Za 04/05 Roeselare-Dottenijs          Zo 19/05 Aalbeke  

Za 04/05 Grinta Challenge Doornik   Zo 19/05 Tilff-Bastogne-Tilff  

Zo 05/05 Roeselare-Dottenijs    Ma 20/05 Torhout 

Zo 05/05 Moere           Ma 20/05 Aalbeke 

Do 09/05 Beveren          Za 25/05 Oeselgem 

Do 09/05 Bredene          Za 25/05 Jabbeke Vanseven. 

Za 11/05 Hertbergse Pijl        Za 25/05 Moen 

Za 11/05 Waalse Pijl Spa        Zo 26/05 Moerkerke 

Zo 12/05 Hertbergse Pijl        Zo 26/05 Assebroek 

Op zondagvoormiddag  05/05/2013 zouden we graag om 

8h15 een groepsfoto maken van de mannelijke Gele Petjes. 

We zouden het enorm appreciëren als jullie ma ssaal zouden  

aanwezig zijn.  We hopen dat ook de Petjes die nog niet 

ontwaakt zijn uit hun winterslaap of die gekwetst zijn toch  

op onze nieuwe foto zullen staan. 

We vragen aan de A/B groep om iets vroeger aanwezig te zijn 

en aan de A+ groep om een keertje wat later te starten.  

De foto’s zullen we daarna op onze vernieuwde website 

plaatsen alsook in ons lokaal. 

Op donderdagavond 02/05/2013 zouden we graag om 19h 

een groepsfoto maken van de vrouwelijke Gele Petjes. 

We zouden het enorm appreciëren als jullie ma ssaal zouden  

aanwezig zijn. Zie je het niet zitten om te fietsen kom 

dan misschien toch tegen 19h in fietskledij zodat je op de foto 

staat. De foto’s zullen we daarna op onze vernieuwde website 

plaatsen alsook in ons lokaal. 

We bedanken alvast Ingrid (vrouw van Philippe Vienne) die 

de taak van fotografe op haar wil nemen. 

Woensdag, 01/05/2013 zijn er een aantal Gele Petjes die de 

Superklassieker zullen rijden in de Vlaamse Ardennen. 

Ze starten woensdagochtend om 6h30 aan het lokaal met de 

auto.  Er is nog altijd plaats voor de laat-beslissers. 

Een verslag mag je in onze volgende ledenbrief verwachten.  

 



De Gele Petjes in de Amstel 

 

 

Familienieuws         

     

 

Verjaardagen 

          

 

Wist je datjes   

          

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Proficiat aan de Gele Petjes die een communicant te vieren 

hebben. 

 

Blijkbaar zijn er een aantal Petjes buiten strijd als gevolg van 

een valpartij of een arbeidsongeval. We wensen hen een 

spoedig herstel. 

Proficiat aan onze jarige Petjes : 

   Nancy Deboodt  02 mei 

   Erny Algoedt  02 mei 

   Rita Demeyere   15 mei 

    Rita Neirinck   15 mei 

Wist je dat : We opnieuw twee nieuwe leden mogen 

verwelkomen, namelijk Bjorn Padot en Filip 

Sampers. 

Wist je dat : Onze website in een nieuw kleedje zit. 

   Later zal de achtergrondkleur aangepast 

   worden aan onze nieuwe kledij. 

   Niels, nogmaals bedankt voor de vele uren 

   die je reeds geïnvesteerd hebt in onze  

   website. 

   Raadpleeg de vernieuwde site en laat ons  

   weten of je er problemen mee hebt. 

   Stuur ons zowel jullie positieve als negatieve 

   reakties.  

   www.degelepetjes.be   

                                                                                                                                                               

  
Café Den Drieweg 
     Zeswegestraat 18 

        Zwevezele    

Kantoor Devos 
     Rupsenstraat 32 

        Zwevezele    

Onze Gele Petjes hebben spijtig genoeg hun deelname aan de 

Amstel Gold Race moeten annuleren. 

De derde deelnemer die de trip georganiseerd had heeft 

tijdens de Ronde Van Vlaanderen een bekkenbreuk 

opgelopen. We wensen hem een spoedig herstel en hopen 

dat hij volgend jaar de trip opnieuw kan/wil organiseren. 

 


