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Sluitingsrit Mannen 

           

       

 

 

 

 

 

 

 

Lidkaart VWB    

 

 

Wegritten 

Elke dag kan er een “Wintersterrit” gereden worden.   

 

Mountainbiken 

Zo 01/11 Ruiselede 

Za 07/11 Lovendegem 

Zo 08/11 Ichtegem 

Wo 11/11 Zwevezele La Vadrouille 

Za 14/11 Beveren 

Zo 15/11 Torhout 

Za 21/11 Tielt 

Zo 22/11 Oostkerke-Damme  � Afgelast 

Za 28/11 Sint Joris (Beernem) 

Zo 29/11 Zarren 

De sluitingsrit van de mannen zit er op. 

De kilometers van de wintersterritten werden toegevoegd aan 

jullie “Homologatiekaart” (stempelkaart). 

 

Gelieve zo snel mogelijk je stempelkaart te bezorgen aan iemand van 

het bestuur. Uiterste datum = 02/11/2015 

Gelieve ook te vermelden of je zo’n medaille en/of trofee wenst 

te ontvangen. Indien je dit niet wenst dan worden je km enkel 

opgenomen in het klassement van de bond. 

Om in aanmerking te komen voor een Federale medaille moet 

je minstens 2.000 km op je kaart hebben. Om in aanmerking te 

komen voor één van de West-Vlaamse trofeeën (Bronzen, Zilveren of 

Gouden Leeuw) moet je minstens 30 stempels (van West-Vlaamse 

ritten) verzameld hebben en moet je de Openingsrit of de Sluitingsrit 

in Ardooie gereden hebben. 

 

Gooi je VWB lidkaart niet weg aan het einde van het fietsseizoen !!! 

Je zal deze in het seizoen 2016 ook moeten gebruiken. 

 

Enkel de nieuwe leden zullen een nieuwe lidkaart ontvangen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampioenschap 2015         

 

 

Sluitingsviering 2015 

               

 

 

De uitslag van het Kampioenschap van de Gele Petjes staat nu ook 

op de website. 

http://wtcdegelepetjes.be/wie-waar/kampioenen.html 

 

 

Op de website en op facebook staan er al enkele foto’s van de  

sluitingsviering. 

 

http://wtcdegelepetjes.be/info/fotogalerij/index.html 

(Sluitingsviering 2015) 

 

 

Er wordt bij de VWB geen onderscheid meer gemaakt tussen een 

individuele en een gezinsaansluiting. De VWB heeft nog enkel één 

tarief van 30 €. Voor dit bedrag is elk gezinslid verzekerd voor om 

het even welke sport die zij beoefenen. 

 

Gelieve ons een mailtje te sturen indien je volgend jaar GEEN lid 

meer wenst te zijn van de Gele Petjes.  

(Mag ook telefonisch 0475/73.17.36) 

 

Voor zij die lid willen blijven vragen we om ons de informatie door te 

sturen, moest er iets gewijzigd zijn aan de gezinssituatie, zodat we 

dit kunnen doorgeven aan de verzekering. 

 

Het lidgeld voor 2016 bedraagt dus voor iedereeen  

30 € (verzekering VWB) + 15 € (lidgeld Gele Petjes) = 45 € 

Enkele uitzonderingen : 

   - Erny en Niels :   60 €    - Gerdy en Mia : 60 € 

   - Rik en Nancy :   60 €    - Rik en Rita :       60 € 

   - Jean-Claude en Christine : 60 €  - Philippe en Ingrid : 60 € 

 

Mogen we jullie dan ook vragen om het verschuldigde bedrag 

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”. 

 

Willen jullie dit betalen tegen uiterlijk 30 november 2015. 

Dan kunnen wij alles doorsturen naar de VWB zodat iedereen vanaf 

01/01/2016 opnieuw verzekerd is. 

 

Alvast bedankt 



  Bestelling en 

  bij-bestelling  

Fietskledij 2016 

  

 

 

Zwevezele koers 

 

 

 

 

 

 

Familienieuws         

          

In onze volgende ledenbrief zullen we de bestaande leden de kans 

geven om bijkomende kledij te bestellen. Kijk nu al eens wat je 

denkt dat je volgend jaar zult nodig hebben. 

 

In 2015 zijn er een aantal leden bijgekomen, ook zij zullen we de 

kans geven om kledij te bestellen. 

 

Over paskledij beschikken we niet. We stellen voor dat de nieuwe 

leden contact opnemen met iemand van de Gele Petjes die een 

beetje dezelfde figuur heeft. 

 

  

 

 

Het openhouden van “Den Drieweg” tijdens Zwevezele koers is 

opnieuw een schot in de roos geweest, het weer was wat minder 

dan vorig jaar. Het begon met wat motregen in de voormiddag, 

tegen de middag was het droog en tegen 16h was het zonnetje 

van de partij. 

 

We bedanken de Gele Petjes die er aan meegewerkt hebben en  

de vele Gele Petjes die ons een bezoekje gebracht hebben. 

 

We hebben dus weer wat centjes verdiend zodat we jullie in 2016  

opnieuw kunnen verwennen. 

 

Foto’s hebben we dit jaar vergeten te nemen. 

 

Spijtig dat we volgend jaar “Den Drieweg” niet meer kunnen 

openhouden tijdens Zwevezele koers.  � 

Langs deze weg bieden wij Christa Deprouw en haar familie onze 

oprechte deelneming aan bij het plotse overlijden van haar 

schoonmoeder. 

 



Verjaardagen 

          

 

 

Wist je datjes     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proficiat aan onze jarige Petjes : 

   Rik Dejonckheere 03 november   

   Willy Van Der Straeten 04 november 

   Geert Sap   05 november 

   Ann Latrez  19 november 

    Archie Maeseele 22 november 

    

Wist je dat :  Op zaterdagavond 13 februari 2016 we terug alle 

Gele Petjes en hun partner  en de sponsors 

uitnodigen naar onze 4
e
 nieuwjaarsreceptie  

in “Den Drieweg”.  

Noteer alvast de datum. Later meer info. 

Het is iets later dan vorig jaar, maar dit heeft te 

maken met het feit dat Karnaval in 2016 heel 

vroeg valt. 

We zullen er dus een Valentijns-editie moeten 

van maken. 

Wist je dat :  De Dames Gele Petjes nu ook een winterclubke 

hebben opgericht. Wil je weten wat er allemaal op 

hun programma staat, contacteer dan 

rika.vandaele@gmail.com  
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