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Ritten : Januari 2013   

              

    

 

Bestuursvergadering 

               

 

Receptie 

           

 

 

 

 

Familienieuws 

           

 

Mountainbiken :  12/01 Varsenare 

   13/01 Sint-Andries 

    19/01 Moerkerke 

    20/01 Egem 

    26/01 Jabbeke 

    27/01 Ingelmunster 

Wegritten :   Dagelijks  Wintersterritten   

     

Volgende bestuursvergadering vindt plaats op 12/01 om 

14h00 in ons lokaal Den Drieweg. 

Nieuwe bestuursleden zijn altijd welkom. 

Graag nodigen we alle leden, samen met hun partner uit  

op onze eerste nieuwjaarsreceptie die doorgaat op zaterdag 

26 januari 2013 om 19h30 in ons lokaal “Den Drieweg”. 

Gelieve ons tegen uiterlijk 23/01 te verwittigen of je er bij zal 

zijn, zodat de nodige praktische regelingen kunnen getroffen 

worden. 

Bij een hapje en een drankje klinken we op het nieuwe jaar. 

We reiken de medailles uit die in 2012 behaald werden. 

We bezorgen alle aanwezigen de nieuwe kalender voor 2013. 

Indien de VWB ons de “nieuwe” lidkaarten bezorgd heeft 

kunnen we jullie die ook meegeven. 

Indien je familienieuws hebt, zoals bijvoorbeeld een geboorte, 

sterfgeval, ziekte, ongeval , …  en je wilt dit delen met de 

leden van de Gele Petjes laat dan gerust iets weten aan het 

bestuur. Wij vermelden dit dan in deze rubriek. Een 

schouderklopje of een proficiat kost geen geld maar kan soms 

wel eens deugd doen. Dit is natuurlijk totaal vrijblijvend  ! 

Voorlopig zeggen we dus ”Geen nieuws is Goed nieuws”! 

 



Verjaardagen 

     

 

 

 

Wist je datjes   

          

Proficiat aan onze jarige Petjes : 

   Monique Verpoot 07 januari 

   Johan Ide  07 januari 

   Gerdy Algoedt  08 januari 

   Chris Duyvejonck 10 januari 

   Yvan Vanwalleghem 10 januari 

   Christa Deprouw  23 januari 

   Steven Deleu  23 januari 

    

Wist je dat :  Onze Web-Master Niels als ontspanning  

   tussen zijn studies door onze website aan het 

    vernieuwen is.  

   Alvast bedankt Niels en nog nen goeien blok ! 

     Bekijk af en toe eens   

   www.wtcdegelepetjes.be 

 

Wist je dat :  De Gele Petjes in 2013 starten met 51 leden, 

    waarvan 34 mannen en 17 vrouwen. 

 

Wist je dat :  Velofollies  opnieuw plaats vindt van 25  

   tot 27 januari. 

   www.velofollies.be 

  


