
    Ledenbrief Februari 2013        

 

Ritten : Februari 2013   

              

    

 

 

Verslag Nieuwjaarsreceptie 
 

        

               

 

 

Openingsrit Mannen 

           

       

 

 

 

 

Mountainbiken :  02/02 Sijsele 

   09/02 Assebroek 

    10/02 Lichtervelde 

     

Wegritten :   Dagelijks  Wintersterritten  (tot 22/02)  

 Za 23/02 Openingsrit te Ardooie (*) 

 Za 23/02 Kuurne-Brussel-Kuurne 

 Zo 24/02 Openingsrit te Ardooie (**)  

  

(*) en (**) Zie Openingsrit   

We bedanken onze leden omdat ze zo talrijk aanwezig waren 

op onze eerste “Nieuwjaarsreceptie”. 

We denken dat iedereen zich geamuseerd heeft en 

beschouwen dit dus voor herhaling vatbaar. 

We bedanken “Carrefour Zwevezele” (Alain) en Café “Den 

Drieweg” (Noëlla) die dit mogelijk gemaakt hebben. 

(*) Op zaterdag 23/02 kan je in Ardooie (De Mythe)  

      individueel je “Homologatiekaart” (Stempelkaart) 

      afhalen en er een rit rijden van 37 of 55 km. 

(**) Op zondag 24/02 rijden we met de Gele Petjes (mannen) 

         in groep naar Ardooie (De Mythe). 

         Zij die stempels willen verzamelen om een medaille te 

         bekomen kunnen er hun “Homologatiekaart”  

         (Stempelkaart) afhalen. 

         Er kan een sterrit of een rit van 37 of 55 km gereden 

         worden. 

Zij die in de winter gemountainbiked of winstersterritten 

gereden hebben moeten er hun “Wintersterritboekje” 

afgeven, op het einde van het seizoen worden die kilometers 

toegevoegd op hun “Homologatiekaart”. 

 

Op zondag 24 februari start Groep A+ om 8h aan ons lokaal.  

Op zondag 24 februari start Groep A en B om 8h30 aan ons 

lokaal. 



 

Familienieuws 

           

 

 

 

 

Verjaardagen 

     

 

 

Wist je datjes   

          

 

 

 

 

 

 

We hebben vernomen dat er verschillende van onze leden 

tijdens de winterstop een “ingreep” ondergaan hebben. 

Om niemand te vergeten zullen we geen namen noemen 

maar we wensen hen allen een spoedig herstel. 

We wensen Christophe Pollentier proficiat met de geboorte 

van zijn dochtertje. 

We bieden de familie van Marc Crombez onze deelneming  

aan bij het overlijden van zijn moeder. 

We bieden de familie van Marleen Ghesquiere onze 

deelneming aan bij het overlijden van haar schoonmoeder. 

Proficiat aan onze jarige Petjes : 

   Marc Crombez  03 februari 

   Philippe Vienne  15 februari 

   Noëlla Duyck  20 februari 

    

   

Wist je dat : De VWB enkel de lidkaarten van de “andere”  

gezinsleden opgestuurd heeft naar jullie 

persoonlijk adres.  In het weekend zal je 

eigen lidkaart ook in je brievenbus zitten. 

Wist je dat :  De snelste bandenwissel op Velofollies   

    uitgevoerd werd in 1’05”.  

   We zullen nog veel moeten oefenen.  

   Hopelijk niet te veel tijdens onze ritten. 

 

Wist je dat :  Je zaterdag 02 februari om 20h30 het WK 

   Cyclocross in Louisville live kunt volgen 

   op “groot scherm” bij Noëlla in café 

   Den Drieweg. 

 

Wist je dat : Onze toekomstige sponsor   “Fietsen 

    Scheldeman  Roeselaarsestraat 20  Ardooie”, 

   die op onze volgende wieleruitrusting wil 

    staan, ons in 2013 reeds laat  genieten van 

    een speciale-actie. In de omslag waarin je  

   lidkaart zit hebben we een kaart  toegevoegd 

   om van deze actie te kunnen genieten. 

 



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

 

 

 

                                                                                                                                                               

  
Café Den DriewegCafé Den DriewegCafé Den DriewegCafé Den Drieweg    
     Zeswegestraat 18 
        Zwevezele             

Kantoor DevosKantoor DevosKantoor DevosKantoor Devos    
     Rupsenstraat 32 
        Zwevezele             


