
                   

  

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

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

 

 
WEEKBERICHT 2 - jaargang 15 – 19.02.2020 

 

  Start van een nieuw seizoen... 

 
Velen trappe(le)n van ongeduld om op zondag terug van start te kunnen gaan met 
de club. Nog één weekje geduld, dames en heren wielertoeristen, en dan is het 
zover. Niet zozeer de winter, maar wel de wind, hebben dit jaar al veel roet in het 
eten gegooid om te fietsen. Er zijn dan ook nog maar bitter weinig winterritten 
gereden, en ook zondag lijkt een nieuwe storm weer de kop op te steken….  
 

  Fietsorganisatie van zaterdag 22 februari... 

  

https://cycling.vlaanderen/recreatie/kalender  

 Ronde van Zeeuws-Vlaanderen: Sporthal Assenede, Kapelledreef 4 – Assenede 

 

  Clubinfo… 

 Rittenprogramma 

De rittenplanners hebben ondertussen al goed werk geleverd en onze fietskalender voor de 
openingsmaand werd samengesteld. Bedankt aan de bereidwillige mensen die een ritje voor hun 
rekening willen nemen. In de toekomst mogen uiteraard nog altijd andere (en betere?) opstaan 
om een ritje voor hun rekening te nemen. Daarvoor hoeven ze zeker niet op kop te rijden. 
Ergens in de eerste gelederen is voldoende en de kopmannen zullen zijn richtlijnen “GPS-
gegevens” wel opvolgen. Bedankt alvast! 

 

Sociale media 

Naast het weekbericht zullen we ook dit jaar weer actief zijn op andere kanalen, zoals... 

… onze website https://www.wtcwaltergodefroot.be/  

… onze facebookpagina https://www.facebook.com/groups/wtcwaltergodefroot/  

En misschien kunnen we in de toekomst ook wel kanalen als “WhatsApp” of “Messenger” 
gebruiken om afgelastingen van het laatste moment mee te geven mochten de 
weersomstandigheden ons hiertoe verplichten om de veiligheid te garanderen. Beter voorkomen 
dan genezen! 

 

Attest Mutualiteit 

Misschien jullie langs deze weg nog eens attent maken op het feit dat jullie als betalend lid recht 
hebben op terugbetaling van de mutualiteit. Daartoe kan je op de website van cycling 
vlaanderen met jullie lidnummer een attest afprinten om door te sturen naar de mutualiteit. 
Handtekeningen of stempels zijn niet meer nodig. Dus gewoon afprinten en doorsturen! 

 

Ledenaantal 

Wij zullen ook dit jaar weer één van de grootste clubs uit de regio zijn. Bij nazicht van ons 
ledenbestand tellen wij op dit moment 81 individuele vergunningen en 86 
familievergunningen met 180 extra familieleden daar bovenop. Een optelsommetje brengt ons 
op die manier aan een flink aantal van 347 aangesloten leden. Daartussen verwelkomen wij 
ook een achttal nieuwe leden. Welkom in de club!  
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  Voordelen Cycling Vlaanderen… 

 

Iedereen die zijn lidmaatschap vernieuwde ontving ondertussen ook een nieuwe lidkaart en kan 
daarmee in alle rust van start gaan voor een nieuw jaar dat hopelijk bol staat van fietsplezier. 
Daarbovenop geniet je van tal van voordelen: 

 Verzekering 7/7 en 24/24 (Concordia 09/264.11.11) 

 Fietsbijstand 7/7 en 24/24 (pechverhelping 03/253.61.82) 

 Tegemoetkoming mutualiteit 

 Kortingen op producten, fietstochten, wielerwedstrijden, piste 

 Voordelen bij partners als VAB, RouteYou, enz... 

 

  Wist je dat… 

 

…het eerste rittenprogramma van de B's reeds op maandag 3 februari om 23u01 in onze 
mailbox belandde? Dirk Den Blauwen en co zitten blijkbaar te popelen om er in te vliegen! 

…Joris op die manier voor één keer de loef werd afgestoken, want hij bezorgde ons het 
rittenprogramma van de D's “pas” een dag later. De voorbode van een trage(re) start dit seizoen?  

…de stormen “Ciara” en “Dennis” zijn gaan liggen, maar zondag steekt er misschien alweer 
een nieuwe stormdepressie de kop op? Met “Ellen” komt die dan zelfs onze club binnen 
gewaaid! Hopelijk is het nog lang wachten vooraleer “Ria” stormachtig wordt... 

 

  Urinetest… 

 

Ga buiten en plas in de tuin... 

Als mieren zich verzamelen: diabetes 

Als ge op uw voeten plast: prostaat  

Als het ruikt naar barbecue: cholesterol 

Als ge hem schudt en uw pols doet pijn: artrose 

Als je terugkeert en hij hangt nog uit je broek: 
alzheimer 

                                                           

  Uitsmijter van de week... 
 


