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Ritten : December 2015   

           

              

    

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Verjaardagen 

          

 

 

Wegritten 

Elke dag kan er een “Wintersterrit” gereden worden.   

 

Mountainbiken 

Za 05/12 Hertsberge 

Zo 06/12 Rollegem 

Za 12/12 Koekelare 

Zo 13/12 Koekelare 

Za 19/12 Veldegem 

Zo 20/12 Knokke-Heist 

Za 26/12 Wingene 

Wo 30/12 Assebroek 

 

Proficiat aan onze jarige Petjes : 

   Kris Desmet  01 december 

  Philippe Deloddere 01 december 

   Tania Werbrouck 02 december 

   Glenn De Boever  08 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 2016. 

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

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

 

Voor zij die slechts 30 € betaald hebben. Het is 45 €.   ☺ 

 

Voor zij die vergeten zijn om zich opnieuw in te schrijven, doe  

het vandaag : 

Wens je in 2016 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    

en in de mededeling te vermelden “Lidgeld 2016 en je Naam”. 

Wens je geen lid te blijven, laat het ons dan ook weten. 

 

Alvast bedankt 



Familienieuws         

          

 

Nieuwjaars receptie 

                           

                                                                

 

 

 

 

  Bestelling en 

  bij-bestelling  

Fietskledij 2016 

  

 

 

 

 

 

 

Graag nodigen we alle leden en sponsors, samen met hun partner, 

uit op onze vierde nieuwjaarsreceptie die doorgaat op zaterdag 13 

februari 2016 om 19h30. 

 

Voor onze nieuwjaarsreceptie mogen we voor de allerlaatste keer 

gebruik maken van de infrastructuur van Den Drieweg. 

 

We zullen jullie er nog wel een paar keer aan herinneren, 

maar noteer nu alvast de datum. 

 

Op 27/10/2015 werd Stan Padot geboren, hij is het broertje 

van Noor. 

 

We wensen Bjorn en Tamara van harte proficiat. 

 

Het moment is gekomen om kledij te bestellen of bij te bestellen. 

Onze leverancier “Verge Sport” heeft zijn verschillende 

collecties wat herschikt. 

Ook wij hebben onze artikellijst eens bekeken, we hebben de  

artikelen weggelaten die niet besteld werden. 

 

In bijlage vind je een up to date artikellijst voor de Dames en voor 

de Heren. 

In bijlage hebben we ook een bestelbon toegevoegd om kledij bij 

te bestellen. Kies de correcte bestelbon (Dames of Heren) 

De nieuwe leden die nog geen kledij hebben sturen we in een 

aparte mail een andere bestelbon. 

  

Mogen we jullie vragen om jullie bestelling zo vlug mogelijk  

door te geven aan iemand van het bestuur. 

(Doe het via mail, via papier of telefonisch) 

Noteer de correcte maten. Na levering kan er niet geruild worden ! 

 

Willen we over de nieuwe kledij beschikken tegen het begin van 

het seizoen, dan moeten we de bestelling kunnen doorgeven 

aan onze leverancier tegen 15 december 2015. 

 



Onze Dames Gele Petjes 

  op de mountainbike  

                             
 

               

    



Ons Dames Winterclubke 

        in actie 

 

 

 

 

 

Wist je datjes     

        

 

Gezellig samenzijn van de Dames Gele Petjes in de 

gemeentelijke sporthal op donderdag 26/11/2015. 

 

Ze doen energie op voor het komende seizoen !! 

 

 

Wist je dat :  Er tijdens de mountainbike in Beveren één van 

onze Gele Petjes gevallen is.  

We wensen Gerdy een spoedig herstel, 

hij is aan het herstellen van een gebroken heup. 

 



De Sepapkes nodigen uit 

         

 

 

               

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                                                           

   

          

 
‘t Mandeken 

Zwevezele 
  

          

 

            www.krisdesmet.be              www.carrefour.be        www.fietsenscheldeman.be 
            Rupsenstraat 24   Zwevezele                              Tramstraat 4    Zwevezele             Roeselaarsestraat 20    Ardooie 

                0476/29.22.58              051/61.17.83          051/35.92.42 

        Bessenstraat 5     Hoogstraat  2A                Marktplein 6       Schoolstraat 51    

              Ardooie                          Zwevezele               Zwevezele                           Zwevezele 

      051/74.73.77   0486/13.90.22        051/43.96.13            051/61.11.72 

 

 

We worden op zaterdagavond 19 december 2015 uitgenodigd 

door de Sepapkes naar de Kerstmarkt in Zwevezele. 

Vanaf 17h tot .... kan je hen een bezoekje brengen. 

Ze schenken er Kwaremont, Wijn en Chouffe Coffee. 

 

Je kan er je honger stillen met poffertjes en belegde broodjes. 

 


