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Seizoen is gestart 

 

 

 

 

Bestuur Gele Petjes 

 

 

               

 
 

Wegritten 

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 

 

De start van het fietsseizoen bij de mannen heeft dit jaar wel 

kunnen doorgaan. Het was dit jaar niet gesneeuwd.  

Het zonnetje was zelfs van de partij. 

Steven heeft toch gezorgd voor een aantal blanco 

“Homologatiekaarten”.  

Zij die stempels willen verzamelen kunnen zo’n kaart krijgen 

bij Steven. 

Vergeet ook niet om dit seizoen respect te hebben voor het  

milieu en om de wegcode te respecteren. 

Begin 2012 lieten Andy en Gerdy alle leden weten dat ze 

het niet echt meer zagen zitten om de Gele Petjes te leiden. 

Een vergadering die bijeengeroepen werd door Jerry 

resulteerde in het versterken van de bestuursploeg met 2 

personen. In 2013 kwamen er nogmaals 2 nieuwe 

bestuursleden bij.  

Nu de nieuwe bestuursleden een 2 tal jaar meegedraaid 

hebben in het bestuur hebben Andy en Gerdy besloten om 

het bestuur te verlaten. Ze blijven wel lid en zullen ons ook 

nog bijstaan op onze Rally. 

We bedanken Andy en Gerdy voor de meer dan 10 jaar  

dat ze de Gele Petjes hebben bestuurd. 

 



De Ronde komt eraan 

 

 

 

 

De Amstel komt eraan 

 

 

 

Rally WTC De Gele Petjes 
 

       

 

Verjaardagen 

          

 

 

Op zaterdag 04 april wordt opnieuw de Ronde Van 

Vlaanderen voor Wielertoeristen gereden. 

In 2013 hebben 8 Gele Petjes (Alain, Dirk, Filip, Gino, Jurgen, 

Kris,  Rik  en Tiny) de “Grote” Ronde gereden. 

Twee Gele Petjes (Rik Dej.) en (Mario) hebben de “Kleine” 

Ronde gereden. 

 

In 2014 zullen er een 10-tal Gele Petjes de “Grote” Ronde 

rijden :  Alain, Dirk, Gino, Jurgen, Kris, Philippe Deloddere, Rik 

1, Rik 2 en Tiny 

 

Momenteel zijn ze bezig met hun voorbereidingsritten. 

 

Op onze website, onder de rubriek : Ritten / 2014 

zal je binnenkort de vernieuwde parcours van onze 

rally kunnen raadplegen. 

Bezorg ons gerust jullie opmerkingen. 

 

http://wtcdegelepetjes.be/ritten/2014.html 

 

Op zaterdag 19 april wordt de Amstel Gold Race voor 

Wielertoeristen gereden. 

In 2014 zijn er 3 Gele Petjes die zullen deelnemen aan  

deze klassieker. Het zijn Gino, Kris en Tiny. 

 

Proficiat aan onze jarige Petjes : 

  Lieven Vandecaveye  01 maart  

  Sidon Algoedt  07 maart 

   Dirk Spriet  23 maart 

      



 

Wist je datjes      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

Kantoor Devos 
Rupsenstraat 32 

Zwevezele 

           

Wist je dat :  Het zaterdagavond 1 maart Kroegentocht is 

in Zwevezele maar dat we 

zondagvoormiddag toch zullen fietsen. 

Wist je dat :  Het zondagnamiddag 2 maart Carnavalstoet 

is in Zwevezele ? 

Wist je dat :  Er een Geel Petje zich gaat voorbereiden, 

op de aankomende voorjaarsklassiekers,    

in Zuid-Afrika.  

Hij zal er zelfs deelnemen aan de “Cape 

Argus Cycle Tour”. Het is de grootste 

eendaagse wielerrace ter wereld. 

Aan deze manifestatie nemen 35.000 

fietsfanaten deel.  

Deze race gaat door op zondag 9 maart.  

We zien wel op 9 maart wie er niet zal 

meefietsen met de Gele Petjes. 

Wist je dat :  De politie een nieuwe flitsauto heeft ? 

Een Citroën C3 met een “opgeblazen”  

zijdeur. 

 

 


