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De Gele Petjes op de Wezekoers 

 

 

     
 

Wegritten 

Za 05/09 Roeselare   Zo 27/09 Bovekerke 

Za 05/09 Jabbeke  Zo 27/09 Izegem  

Zo 06/09 Roeselare  Zo 27/09 Moen 

Zo 06/09 Wevelgem   Za 03/10 Assebroek-Aalter 

Za 12/09 Beveren  Za 03/10 Westkerke 

Za 12/09 Diksmuide    Zo 04/10 Assebroek-Aalter 

Za 12/09 Zerkegem  Zo 04/10 Westkerke        

Zo 13/09 Beveren   Za 10/10 Egem 

Zo 13/09 Zerkegem  Za 10/10 Bredene  

Zo 13/09 Tielt (Innergetic)   Zo 11/10 Egem 

Za 19/09 Wijnendale   Zo 11/10 Bredene 

Za 19/09 Geluveld    

Zo 20/09 Kampioenschap Gele Petjes 

Zo 20/09 Wijnendale   Za 17/10 Brugge 

Zo 20/09 Brugge   Zo 18/10 Staden 

Zo 20/09 Geluveld 

Za 26/09 Bovekerke  Za 24/10 Ardooie - Sluitingsrit 

Za 26/09 Moen    Zo 25/10 Ardooie – Sluitingsrit 

 

Vanaf volgende maand vermelden we de Mountainbike ritten. 

Bjorn Padot, Filip Sampers, Filip Vandenberghe en Steven Deleu 

hebben de Gele Petjes vertegenwoordigd op de Wezekoers. 

Proficiat, zelfs één van hen belandde op het podium. 

Bekijk ook het filmpje op onderstaande link 

http://bockors.skynetblogs.be/archive/2015/08/11/wezekoers-2015-8483114.html 
 



Vakantie berichten 

 

 

 

 

 

 

 

Geert en Gino hebben in de Franse Pyreneeën de Tourmalet, de Soulor en 

de Aubisque beklommen. 

   

                                             

Daarna zijn ze naar de Provence gereden om er de Ventoux te beklimmen. 

                                                 

                      

Ook Jurgen heeft een week doorgebracht in de streek van de Ventoux. Hij 

heeft er ook de Ventoux beklommen maar heeft er ook andere prachtige 

ritten gereden. Tijdens zijn ritten had hij wel geen fotografe bij. 

 



Vakantie berichten 

 

Onzen Dominiek is er ook serieus ingevlogen in de maand augustus, 

hij heeft de Gele Petjes vertegenwoordigd op verschillende evenementen. 

Op 15/08 heeft hij deelgenomen aan de Trio Triathlon in Izegem, hij nam 

er het gedeelte fietsen voor zijn rekening. Twee ronden van 10 km, 32,7 

km/h. Hij eindigde 67
ste

 op 177 deelnemers. Het team eindigde 89
ste

 op 

177 deelnemers. 

Op 22/08 heeft hij deelgenomen aan de Trio Triathlon in Gent, hij nam 

daar ook het gedeelte fietsen voor zijn rekening. Vier ronden van 5 km, 

36,3 km/h. Hij eindigde 73
ste

 op 182 deelnemers. Het team eindigde daar 

ook op de 89
ste

 plaats op 182 deelnemers. 

Op 29/08 heeft hij deelgenomen aan de tijdrit “El Nikki d’Oro” in Izegem. 

Bij het ter perse gaan hadden we zijn resultaat nog niet binnen. 

Hier wat sfeer-foto’s : 

 

 

 

 

 



Vakantie berichten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verjaardagen 

          

 

Proficiat aan onze jarige Petjes : 

   Mia Doom   02 september  

   Ingrid Vandevoorde   10 september   

   Lena Cortvriendt  21 september 

    Alain Lierman    30 september 

    

Onze dames hebben tijdens het verlof van 't Mandeken een andere locatie 

gevonden om iets te drinken.  

Gunther en Els, kijk maar eens goed.  

Ze doen daar zelfs den afwas. 

 

 
 

 
 



De Vantommekes  

   bedanken de 

   Gele Petjes 

  

Hey Gele Petten, 

Nog eens bedankt voor jullie talrijke aanwezigheid en steun op 

het tuinfeest tvv Hope Flanders. (zie foto’s hieronder) 
Het was alvast een groot succes. 

We gaan ervoor zorgen dat de centen zeker goed besteed 
worden. 

Vele groetjes 

De Vantommekes. 

 

 
 

 

 



Kampioenschap 2015         

 

 

 

 

Lidkaart VWB    

 

 

 

Wist je datjes     

          

 

Zondagvoormiddag  20 september 2015 rijden de mannen  

en de vrouwen het Kampioenschap van de Gele Petjes. 

 

Vergeet niet om ons een mailtje te sturen voor 14/09/2015 

zodat we de startlijst kunnen opmaken en jullie tijdig kunnen 

verwittigen. Doe het vandaag nog. 

 

Hou er rekening mee dat er deze voormiddag traktorwijding is  

en dat alle parkeerplaatsen toegewezen zijn aan onze vrienden 

van de Landelijke Gilde. 

Gooi je huidige VWB lidkaart niet weg aan het einde van het 

fietsseizoen !!! 

De VWB stuurt jaarlijks geen nieuwe lidkaarten meer op. 

Zij die hun lidmaatschap verlengen in 2016 zullen geen 

nieuwe VWB lidkaart ontvangen. 

Zij zullen in 2016 hun huidige VWB lidkaart moeten verder 

gebruiken. 

Wist je dat :  Er op 06/09 een benefiet Wielertoeristenrit  

   is in Sijsele voor een collega van Filip  

   Nottebaert. Zij die er heen willen kunnen  

   afspreken met Filip. 

   Zie : http://forza8330.be/index.php/nieuws 

Wist je dat :  Op vrijdag  9 oktober 2015 de Gele Petjes

 tijdens “Zwevezele koers” den Drieweg zullen 

openhouden vanaf 12h tot … 

Jullie zijn allen welkom om er ééntje te komen 

drinken. 

  

Het zal de laatste maal zijn dat we dit kunnen  

in den Drieweg doen. Wees er dus nog eens bij. 



Sluitingsviering 

               

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We nodigen alle Gele Petjes, samen met hun partner, 

uit op Zaterdag 26 september 2015 om 19h30  
op onze sluitingsviering. 

 

We hopen om zoveel mogelijk van onze leden te mogen 

verwelkomen. 

 

We blijven opteren voor een All-In formule, na het succes van 

vorig jaar zullen de plaatselijke Smoky Wizards ons opnieuw 

verwennen met het volgende : 

 

  - Aperitief met een uitgebreid assortiment 

     aan warme en koude hapjes. 

 

  - Voor het hoofdgerecht kunnen we aanschuiven 

    aan het barbecue buffet, er is keuze uit : 

   Chateaubriand           

               Gekruide kalkoenfilet         

   Speenvarkenfilet 

   Dit alles wordt geserveerd met aangepaste wijnen 

 

  - Het dessert zal verzorgd worden door onze Willy 

 

  - Muziek en drank tot in de vroege uurtjes 

 

Waar ? 

  - We blijven in onze gemeente Zwevezele 

  - In het Ontmoetingscentrum ’t Damberd  

     in zaal “De Croone” 
 

Prijs ? 

 - Leden : 40 € 

 - Niet-leden : 50 € 

 

Vul zo snel mogelijk het inschrijvingsformulier in en bezorg 

het terug aan iemand van het bestuur. 

 

Gelieve ons ook te melden als je er dit jaar spijtig genoeg 

niet bij kan zijn, dan moeten we niet blijven mailen omdat wij 

anders denken dat je het vergeten bent. 

 

Zie inschrijvingsformulier in bijlage. 



 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                                                           

   

          

 
‘t Mandeken 

Zwevezele 
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