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Ritten : December 2014   

           

              

    

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Verjaardagen 

          

 

 

Wegritten 

Elke dag kan er een “Wintersterrit” gereden worden.   

 

Mountainbiken 

Za 06/12 Hertsberge 

Za 13/12 Koekelare 

Zo 14/12 Koekelare 

Za 20/12 Veldegem 

Zo 21/12 Knokke-Heist 

Vr 26/12 Wingene 

Za 27/12 Assebroek 

Zo 28/12 Assebroek 

Proficiat aan onze jarige Petjes : 

   Kris Desmet  01 december 

  Philippe Deloddere 01 december 

  Gilbert De Buck  18 december   

  Kristof Decommere 23 december 

   Dominiek Claerbout  28 december 

  Marleen Ghesquiere 29 december 

   Jean-Claude Bouly  30 december 

 

    

Bedankt aan zij die reeds opnieuw ingeschreven zijn voor 2015. 

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 2015 lid te blijven van de Gele Petjes, dan betaal je 30 € 

(verzekering) en 15 € lidgeld aan de Gele Petjes  (dus 45 €) 

 

Mogen we vragen aan zij die nog niet betaald hebben om dit  

dringend te doen. Gelieve over te schrijven op de rekening van de 

Gele Petjes   IBAN :  BE38 6528 3912 6672    BIC : HBKABE22 

en in de mededeling te vermelden “Lidgeld 2015 en je Naam”. 

 

Alvast bedankt 



Nieuwjaars receptie 

                           

                                                                

 

 

 

 

 

Wreed accident 

 

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. 

 

Voor onze nieuwjaarsreceptie mogen we alweer gebruik 

maken van de infrastructuur van Den Drieweg. 

 

We kunnen jullie nu al mededelen dat onze derde editie 

volledig gratis zal zijn. 

 

In onze “Ledenbrief Januari 2015” zullen we jullie 

de nodige informatie bezorgen, noteer alvast de datum. 

Tiegem : Zondag 16/11/2014 10h30 

                 Automobilist moet uitwijken voor een groep 

     wielertoeristen uit Zwevezele. 

 

 

 

 

                  



 

 

 

 
                                                                                                  Foto’s : KD 

’t Was een graptjen hé Paul. 

De jonge gast had helemaal niet moeten uitwijken voor het 

winterclubke de “Sepapkes”. De “Sepapkes” zagen van ver de 

auto in de gracht zitten. Met 11 verenigde krachten hebben ze 

de auto uit de gracht gehaald.  

 



Wist je datjes     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat :  Ons nieuw lid, Dominiek, aan het herstellen is 

van een val van de trap.  

We wensen hem een spoedig herstel. 

Wist je dat :  Er meer dan 10 Gele Petjes uitgeloot werden 

om mee te doen aan de Amstel Gold Race. 

Wist je dat :  Het winterclubke “De Sepapkes” nu ook een  

gazetje uitgeven. 

Wist je dat :  Onze sponsors het ontwerp van onze nieuwe 

kledij goedgekeurd hebben. We kunnen nu al 

een tipje van de sluier lichten. ☺ 

Onze overschoentjes zullen er als volgt uitzien      

     

In onze volgende ledenbrief zullen we nog wat 

meer vrijgeven. 

 

                    

                                                           

   

          

 
‘t Mandeken 

Zwevezele 
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