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Ritten : Juli 2013   

              

    

 

 

     

 

Vakantie 

 

 

 

 

 

 

 

Proficiat 

 

Wegritten 

Za 06/07 Bovekerke          Zo 14/07 Zwevegem 

Zo 07/07 Bovekerke   Za 20/07 Geluveld  

Za 13/07 Kortrijk         Za 20/07 Sint-Kruis 

Za 13/07 Assebroek           Zo 21/07 Geluveld  

Za 13/07 Torhout     Zo 21/07 Sint-Kruis 

Za 13/07 Aartrijke     Za 27/07 Eernegem 

Zo 14/07 Kortrijk    Zo 28/07 Eernegem 

Zo 14/07 Assebroek 

Zo 14/07 Torhout              

Voor onze studenten is de vakantie aangebroken. 

Dit betekent dat onze webmaster opnieuw wat tijd zal hebben 

om onze website af te werken. 

 

Voor de meesten van ons breekt ook de verlofperiode aan, 

na het slechte voorjaar wordt het tijd dat we onze batterijen 

opnieuw wat kunnen opladen. 

 

We vernemen dat er veel Petjes zijn die zich aan de bergen 

zullen wagen. De ene trekt naar de Stelvio, de andere naar 

Alpes d’Huez, nog andere naar de Kemmelberg en sommigen  

zelfs naar de Poelberg. Stuur ons een foto van jullie fietsescapades, 

we plaatsen die dan in onze volgende ledenbrieven. 

 

We wensen allen een deugddoend verlof. 

  

       

Onze voorzitter, Steven, is woensdagavond 26/06/2013 opnieuw 

papa geworden van een flinke zoon :  Emeric   (50,5 cm / 3,440 kg) 

 

Elien, Steven, Aloïs en Emeric stellen het goed. 

 

We wensen hen van harte proficiat. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons ledenbord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ledenbord in ons lokaal den Drieweg werd op punt gezet. 

Van sommigen beschikken we nog niet over een foto,  stuur 

ons een foto en we plaatsen hem er bij. 

                    

 

 



 

Graveren fietsen 

 

 

Kampioenschap         

 

 

Sluitingsviering 

               

 

Gele Petjes vermist ? 

   

 

De lokale politie van Wingene wil voor alle leden van de  

Gele Petjes gratis graveer-labels maken. Dit zijn labels die je 

zelf op een onzichtbare plaats op je fiets kunt kleven. 

Deze labels zijn bijna onverwijderbaar. Er wordt dus niet meer 

gegraveerd in de fiets. De politie vraagt dat wij hen een lijst 

bezorgen. 

Wil je zo’n labels, laat het ons dan weten. Je mag er meerdere 

vragen, stuur ons een mail tegen uiterlijk 15 juli met :  

Naam + Rijksregisternummer (zie identiteitskaart) + aantal 

exemplaren. 

 

Noteer nu reeds de datum van ons kampioenschap. 

Op zondagvoormiddag  22 september 2013 rijden de mannen  

en de vrouwen het Kampioenschap van de Gele Petjes. 

In onze volgende ledenbrief geven we wat meer uitleg. 

 

Ben je niet vergeten om de datum van de Sluitingsviering 

te noteren ?   Zaterdag 28 september 2013 

 

In onze volgende ledenbrief zal je de uitnodiging vinden. 

 

Enkele Gele Petjes hebben vorig weekend de verkeerde 

pijltjes gevolgd. Ze zaten zelfs over de “schreve”. Ze vonden  

ons lokaal niet meer terug. Ze hebben dan maar geslapen in 

onderstaand lokaaltje.  

 Ze zeggen toch dat ze geslapen hebben. 

We zijn blij dat ze terug opgedoken zijn. 

 

 

 

 

 



 

Verjaardagen 

          

 

 

Wist je datjes   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

Café Den Drieweg 
Zeswegestraat 18 

Zwevezele 

 

Kantoor Devos 
Rupsenstraat 32 

Zwevezele 

           

Wist je dat :  Archie er zijn laatste werkdag heeft opzitten. 

Hoog tijd om zijn fiets wat meer van den haak 

te halen. We wensen hem alvast succes met  

zijn “groot” verlof. 

Wist je dat :  Er kosten zijn aan sommige van onze 

vrouwelijke Petjes. Op één van de enige  

warme dagen (28°) fietsen ze met een 

gebreide wintermuts en met panties. 

De bewijzen hebben ons nog niet bereikt, ze 

werden opgeslagen op de GSM van Astrid. 

Wist je dat : Er nu ook een “Start to mountainbike” project 

opgestart wordt door Bloso in samenwerking 

met de erkende Vlaamse wielerfederaties en 

de Vlaamse Wielerscholen. 

 Voor meer informatie kan u contact 

 opnemen met het VWB-secretariaat 

(kenneth@vwb.be – 052/34 53 97). 

Lees hierover meer in het magazine editie 

juli-augustus 2013. 

Proficiat aan onze jarige Petjes : 

   Niels Algoedt   15 juli 

   Roland Naert   15 juli 

   Dave Van Cauwenberghe 21 juli 

    Christophe Pollentier  27 juli 

 


