
            Ledenbrief Januari 2014      

 

Het bestuur van de Gele Petjes wenst jullie een gezond en sportief 2014, 

   een jaar met heel wat fietsplezier. 

 

 

Ritten : Januari 2014   

           

              

    

 

 

 

 

Wegritten 

Elke dag kan er een “Wintersterrit” gereden worden.   

 

Mountainbiken 

Zaterdag  11/01 Varsenare 

Zondag     12/01 Sint-Andries 

Zaterdag  18/01 Moerkerke 

Zaterdag  25/01  Jabbeke 

 

 

Bedankt aan zij die zich opnieuw ingeschreven hebben voor 2014. 

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

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

 

Noëlla bedankt de Gele Petjes voor hun aanwezigheid op  

de “laatste dag”, de “laatste uren” van café “Den Drieweg”. 

Noëlla bedankt ook de club omdat deze bijna 15 jaar trouw 

het clublokaal in “Den Drieweg” heeft gehouden. 

Met de nieuwjaarsreceptie zullen we als dank Noëlla letterlijk en 

figuurlijk in de bloemetjes zetten. 

  



Nieuwjaars receptie 

                           

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Verjaardagen 

          

 

 

 

 

Ons nieuw lokaal 

 

    

Proficiat aan onze jarige Petjes : 

  Monique Verpoot 07 januari 

   Johan Ide  07 januari  

  Gerdy Algoedt   08 januari  

  Astrid Vanallemeersch 10 januari 

  Chris Duyvejonck 10 januari 

   Ivan Van Walleghem  10 januari 

  Piet Vantomme  16 januari 

  Christa Deprouw  23 januari 

  Steven Deleu    23 januari 

 

Graag nodigen we alle leden en sponsors, samen met hun 

partner uit op onze tweede nieuwjaarsreceptie die doorgaat 

op zaterdag 25 januari 2014 om 19h30. 

 

De nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden in café Den Drieweg. 

We mogen van Noëlla nogmaals gebruik maken van het café. 

 

Bij een hapje en een drankje klinken we op het nieuwe jaar. 

We reiken de medailles en trofeeën uit die in 2013 behaald 

werden. We bezorgen alle aanwezigen de nieuwe kalender 

voor 2014. Aan onze nieuwe leden kunnen we de lidkaart 2014 

van de VWB overhandigen. 

 

Gelieve uiterlijk tegen 19 januari 2014 jullie aanwezigheid te 

bevestigen aan iemand van het bestuur, zodat de nodige   

praktische regelingen kunnen getroffen worden. 

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

8750 Zwevezele8750 Zwevezele8750 Zwevezele8750 Zwevezele    

 

Nadat alle mogelijkheden bekeken werden heeft het bestuur 

beslist om in 2014 van start te gaan in onderstaand lokaal. 



Algemene Vergadering VBR 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

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 :  De Gele Petjes in 2014 starten met 53 leden, 

 waarvan 35 mannen en 18 vrouwen. 

 

We mogen in 2014 2 nieuwe leden 

verwelkomen. Lieven Vandecaveye 

en Rosita Rombaut worden opnieuw lid. 

  Daarentegen zullen Caroline Gheerardyn, 

Christophe Pollentier, Dries Van Maele,  

Jan Vandenberg, Mario Dekeyser en  

Mireille Soetaert geen lid meer zijn in 2014. 

 

 

 

Op vrijdag 20 december 2013 hebben Kristof en Rik de Gele 

Petjes vertegenwoordigd op de Provinciale Algemene 

Vergadering van de VBR.  

 

We hebben er de medailles en trofeeën, die de Petjes in 2013 

behaald hebben, in ontvangst mogen nemen. 

Deze zullen we aan onze leden bezorgen op onze 

nieuwjaarsreceptie op zaterdag 25 januari 2014. 

 

Uit alle wielertoeristen die hun homologatie-kaart 

(stempelkaart) ingestuurd hebben werden er tijdens de 

tombola 100 gelukkigen uitgetrokken. 

 

Twee van onze leden vielen in de prijzen. 

Gilbert won een Senseo koffie-apparaat. 

Marcel won een buitenband en een zadeltasje. 

De prijs werd hen reeds overhandigd. 

 


