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 Verslag Nieuwjaarsreceptie 
 

        

               

 

 
 

 

Mountainbiken 

Zaterdag  01/02 Sijsele 

Zondag     02/02 Lichtervelde 

Zaterdag  08/02 Assebroek 

Zaterdag  15/02  Oudenburg 

Zondag  23/02 Waregem 

Wegritten 

Tot en met 21/02 kan men elke dag een “Wintersterrit” 

rijden.   

 

Zaterdag  22/02 Ardooie  : OPENINGSRIT   (*) 

Zondag  23/02 Ardooie  : OPENINGSRIT   (**) 

            (*) en (**) Zie Openingsrit 

Zaterdag  01/03 Kuurne-Brussel-Kuurne 

Zondag  02/03 Zedelgem  

Zondag  02/03 Wevelgem 

Zondag  02/03 Bikschote 

Zondag  02/03 Geluwe 

Zondag  09/03 Assebroek - Aalter 

Zondag  16/03 Westkerke 

Zondag  16/03 Pittem - Egem 

Zondag  23/03 Bredene 

Zondag  23/03 Ingooigem 

Zondag  23/03 Roeselare 

Zondag  30/03 Assebroek 

Zondag  30/03 Tielt 

 

We bedanken onze leden omdat ze opnieuw zo talrijk 

aanwezig waren op onze tweede “Nieuwjaarsreceptie”. 

Er waren 68 personen aanwezig. We hopen dat jullie er 

volgend jaar opnieuw zullen bij zijn. 

 

We bedanken “Carrefour Zwevezele” (Alain) en Café “Den 

Drieweg” (Noëlla) die ons geholpen hebben om dit te 

kunnen realiseren. 

 

 



 

Openingsrit Mannen 

 

 

 

                       

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verjaardagen 

          

 

 

Proficiat aan onze jarige Petjes : 

   Marc Crombez  03 februari 

   Rita Lambert   11 februari 

   Philippe Vienne  15 februari 

   Noëlla Duyck  20 februari  

 

(*) Op zaterdag 22/02 kan je in Ardooie (De Mythe)  

      individueel je “Homologatiekaart” (Stempelkaart) 

      afhalen en er een rit rijden van 37 of 55 km. 

(**) Op zondag 23/02 rijden we met de Gele Petjes (mannen) 

         in groep naar Ardooie (De Mythe). 

         Zij die stempels willen verzamelen om een medaille te 

         bekomen kunnen er hun “Homologatiekaart”  

         (Stempelkaart) afhalen. 

         Er kan een sterrit of een rit van 37 of 55 km gereden 

         worden. 

Zij die in de winter gemountainbiked of winstersterritten 

gereden hebben moeten er hun “Wintersterritboekje” 

afgeven, op het einde van het seizoen worden die kilometers 

toegevoegd op hun “Homologatiekaart”. 

 

Door te stempelen, steunen we onze collega fietsclubs 

die ons een uitgepijlde rit aanbieden. 

Hoe meer fietsclubs we aandoen hoe meer er geneigd zullen 

zijn om naar onze rally te komen. 

Op zondag 23 februari start Groep A+ om 8h aan ons lokaal.  

Op zondag 23 februari start Groep A en B om 8h30 aan ons 

lokaal. 

 

Ons nieuw lokaal =   ’t Mandeken     Marktplein 6 



Ons nieuw lokaal 

 

 

    

    

 

Werkgroep 

Rally WTC De Gele Petjes 
 

 

 

 

 

Café 't MandekenCafé 't MandekenCafé 't MandekenCafé 't Mandeken    
Marktplein 6Marktplein 6Marktplein 6Marktplein 6    

8750 Zwevezele8750 Zwevezele8750 Zwevezele8750 Zwevezele    

 

Vergeet niet dat we vanaf 2014 ’s ochtends verzamelen aan 

ons nieuw lokaal “’t Mandeken”. 

Hou er wel rekening mee dat we ’s morgens niet “binnen” 

maar “buiten” zullen moeten verzamelen. 

 

Zoals we reeds eerder melden zullen we in 2014 opnieuw 

de “Rally van De Gele Petjes” organiseren. 

Deze zal doorgaan op zaterdag 31/05/2014 en  zondag 

01/06/2014. 

 

Om zoiets te organiseren zijn er veel helpende handen 

nodig : Bepalen nieuw parcours / Vastleggen controlepost 

/ Uitpijlen parcours / Vastleggen inschrijvingsplaats  

/ Inschrijven deelnemers / Drank bestellen / Bar / 

Opkuisen / Pijlen weghalen / … 

Het is een weekend waar we moeten proberen zoveel 

mogelijk inkomsten te behalen. We kunnen deze dan 

volledig gebruiken om een deel van onze nieuwe Outfit,  

voor het seizoen 2015, mee helpen te bekostigen. 

 

Om dit alles in goede banen te lijden zouden we een 

“Werkgroep Rally” willen opstarten, deze zou moeten 

bestaan uit bestuursleden en leden. 

Zij die willen deel uitmaken van deze werkgroep nodigen 

we uit op onze eerste werkvergadering op zaterdag 15 

februari om 15h in ons lokaal “’t Mandeken”. 

 

 



Wist je datjes      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

Kantoor Devos 
Rupsenstraat 32 

Zwevezele 

           

Wist je dat :  Er na de nieuwjaarsreceptie bij het naar huis 

rijden een paar Gele Petjes nog een 

geschenkje ontvangen hebben. Best dat ze 

een paar van onze lekkere broodjes verorberd 

hadden zodat ze geen proces maar een BOB-

sleutelhanger kregen. 

Wist je dat :  Onderstaand bord betekent dat men op  

dergelijke wegen liefst geen fietsers ziet.  

 

Wist je dat :  Sidon een koopje in aanbieding heeft. 

Hij verkoopt zijn RIDLEY koersfiets die 

uitgerust is met een Tiagra groep. 

Voor meer info kan je Sidon bereiken op 

051/61.22.43 

Wist je dat :  Dhoore en Evelien de Gele Petjes uitnodigen 

om deel te nemen aan hun 3
e
 uitdaging. 

(Zie bijlage) 

Ze zoeken 2 “snelle” Gele Petjes . 

Wie wil zich kandidaat stellen ? 

De winnaars mogen met hun vereniging een 

avondje bowlen. 

 


