
                   

  

WTC Walter Godefroot vzw, Casselrijlaan 22, 9800 Deinze                    Licentie WBV: 72006007   

Rekeningnr: BE52 0015 4672 4109 (GEBABEBB)                        http://www.wtcwaltergodefroot.be 

 

 

WEEKBERICHT 3 - jaargang 14 – 27.02.2019 

  Openingsritten op zondag 3 maart 2019...  
Of je nu klaar bent of niet, het is zover! Zondag staan we aan de start van een nieuw zomerseizoen.     
Zoals je hierboven kunt zien is dit ondertussen al het 14e seizoen onder de vleugels van WTC Walter 
Godefroot. Er zullen er zijn die met een klein hartje starten, want nog maar amper gefietst dit jaar. 
Anderen vol goesting en overtuiging om er meteen in te vliegen. Het zal dus een beetje zoeken worden 
naar een gepast tempo, waar iedereen zich kan in vinden. Maar getraind of ongetraind...  
“We'll M-Eat each other again” met Fietsen Godefroot vanaf zondag 3 maart.  
En om onze woorden kracht bij te zetten gaan we meteen van start om 8u30 !!! 
   
Zo 8°-11° Startuur op zondag –  8u30   ZW-wind 
4-5 

A-groep  vlakke rit van 85 km richting Tielt/Egem/Ruiselede  Johan 

B-groep  vlakke rit van 79 km richting Koolskamp  Frederik 

C-groep  vlakke rit van 68 km rond Deinze en Het Land van Nevele  Ivan 

D-groep  vlakke rit van 58 km richting Gent/Lovendegem  Joris 
 

  Organisaties zaterdag 2 maart...  http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender 

• Kuurne-Brussel-Kuurne Cyclo: Kubox Kuurne, Kattestraat 188 – Kuurne 

• Safarkensrit: Café Het Rozenhof, Dorp 80 – Wachtebeke 

• Voorjaarstrapperstocht: Café 't Meuleken, Meuleken 10 – Boekhoute 

• FT SNA: Café De Koornbloem, Ekkergemstraat 30 – Gent 

Organisatie zondag 3 maart  
      • Omloop Het Nieuwsblad Cyclo: Floraliënhal, Citadelpark – Gent 

 

  Clubinfo… 

Fiets Wijs…  http://www.fietswijs.be/laatste-nieuws  

Met 'Fiets Wijs' slaan Cycling Vlaanderen en Grinta ook dit jaar weer de handen in 
elkaar. Fiets Wijs! Dat is met oog voor onze eigen veiligheid, respect voor anderen en 
de omgeving genieten van onze geliefkoosde sport. Meer dan ooit! Het is niet alleen 
de individuele fietser die wordt uitgedaagd om stil te staan hoe hij of zij de weg 
opgaat. Fietsen in clubverband of met een vriendenkring is motiverend, dubbel plezier, 
uitdagend én geestig. Maar dan geldt meer dan ooit:  

 Fiets veilig en respecteer de regels. Wees voorzichtig en draag je helm. 

 Fiets hoffelijk, met oog voor anderen. Laat je horen. 

 Respecteer de omgeving en natuur, zodat anderen ook kunnen genieten. 

 

  Wistjedatjes... 
Wist je dat... sommigen naar Canada trekken om het nieuwe wielerseizoen voor te 
bereiden? Met de diepvriestemperaturen daar zal er van fietsen weinig in huis 
komen, nietwaar Luc? 
en dat anderen winterritten verkozen met het Bottelare peloton om de conditie op 
te drijven. Ja, de koersende VDB's van deze wereld hebben altijd buitenbeetjes 
geweest! 
enne over winterritten gesproken, met de zomerse temperaturen van de afgelopen 
weken weet ik het zo niet meteen? Ik vrees dat het zomerseizoen zondag zal beginnen 
met winterse toestanden: wind en regen! 
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Voordelen Cycling Vlaanderen…  
* Verzekerd het hele jaar rond. 

Ga je op weg met de fiets, alleen, met vrienden of in clubverband via Cycling Vlaanderen kan je gerust de 
weg op. En als je gekozen hebt voor een familievergunning dan zijn de bijkomende familieleden (vrouw 
en/of kinderen) eveneens verzekerd. 

* Fietsbijstand 7/7, 24/24. 

Ga zorgeloos met de fiets op de weg. Platte band? Ketting gebroken? Bel 03/253.61.82 en de 
pechverhelpingsdienst komt jou opnieuw mobiel maken. En dit tot 30 km buiten de landsgrens! 

* Kortingen – kortingen – kortingen. 

15% korting op alle producten van BORN Superior Sportcare, korting op wielerwedstrijden, toertochten 
of pisteactiviteiten Wielercentrum Eddy Merckx, korting bij patners van Cycling Vlaanderen, zoals VAB, 
RouteYou, enz... 

* Op de hoogt blijven van leuke wielerweetjes. 

Registreer je via “Mijn Cycling Vlaanderen” op www.cycling.vlaanderen en ontvang het Cycling 
Vlaanderen Magazine in de brievenbus. 

 Belangrijke telefoonnummers…  
Misschien nuttig om volgende telefoonnummers op te slaan in je GSM: 

- Verzekering   09/274.11.11 (+ aangifteformulier op website onder 'info') 

- Pechverhelping   03/253.61.82 (fietsbijstand) 

- ICE (In Case of Emergency) tel. nr. van echtgenoot, vriend of vriendin bij ongeval  

- APP112    als je via deze APP de hulpdiensten belt kennen ze de locatie van waarop je belt 

 

  Een wielertoerist en zijn vrouw... 
Een wielertoerist gaat samen met zijn vrouw naar de therapeut. Ze zijn meer dan 20 jaar getrouwd en de 
sleur zit in hun relatie. Als de therapeut vraagt wat het probleem is, steekt de vrouw een scheld tirade af 
en somt alle mogelijke problemen en ergernissen op van de voorbije 20 jaar. En ze ratelt maar door, en 
door... Plots staat de therapeut op, zonder iets te zeggen. Hij loopt rond zijn bureau naar de vrouw toe, 
rukt haar de kleren van het lijf, slaat zijn armen om haar heen en begint passioneel de liefde te bedrijven 
met haar. De vrouw, haar mond eindelijk gesnoerd, ligt na de daad op zijn bureau hevig na te hijgen in 
een volledig bevredigende en gelukzalige roes. De therapeut draait zich naar de man en zegt: “Kijk, dat is 
wat uw vrouw nodig heeft, minstens 3 keer per week! De man denkt even na, krabt zich in het haar en 
antwoordt: “Tja, 's maandags en 's woensdags kan ik haar wel brengen, maar op dinsdag, donderdag en 
vrijdag moet ik gaan fietsen...!!!” 

 

  Opendeurdagen Fietsen Godefroot... 

   

OPENDEURWEEKEND 
Zaterdag 2 en Zondag 3 maart 

9u tot 18 uur 
Korting bij aankoop van een fiets + gratis fietscomputer 

https://www.fietsengodefroot.be 

https://www.facebook.com/Fietsen-Godefroot-223330423905 

 


