
                   

  

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

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

 

 

WEEKBERICHT 11 - jaargang 15 – 22.04.2020 

 

  Hoe sterk is de eenzame fietser... 

 
Het ziet er nog niet meteen naar uit dat we binnenkort weer samen zullen mogen fietsen. 
Eenzaam en alleen op pad gaan blijft de boodschap... kromgebogen over het stuur tegen de 
wind! Tot 30 juni zijn alvast ALLE wielerwedstrijden en alle activiteiten daar rond uitgesteld. 
Voor de datum en de modaliteiten van opstart van de recreatieve organisaties moet gewacht 
worden op verdere instructies van de overheid. Laat ons hopen dat ze klaar en duidelijk zijn!  
 

  Clubinfo…  

  

Reminder 

Tot spijt van velen die het benijdt mogen wij blijven fietsen onder de ondertussen gekende 
voorwaarden: liefst alleen (of met éénzelfde vriend of met je gezin), social distance  van 1,5 
meter bewaren en achter elkaar fietsen, thuis starten en thuis eindigen, nergens blijven zitten. 
Het is ook verboden de grens over te steken, want je mag NIET fietsen in Nederland, 
Luxemburg, Frankrijk en Duitsland! 

De operationele dienstverlening van de fietsbijstand van Cycling Vlaanderen blijft volledig 
actief. Je kunt bij pech nog steeds bellen naar het nummer 03/253.61.82. Hou er wel rekening 
mee dat er langere wachttijden mogelijk zijn. 

https://cycling.vlaanderen/magazine/nieuws/coronavirus-covid19-update  
 

Ledengegevens... 
We hebben onze ledengegevens ook eens bekeken volgens woonplaats. Dat het overgrote deel 
van onze leden woonachtig zijn in Deinze (208) zal natuurlijk niemand verbazen, maar De Pinte 
verrast misschien wel als tweede (25). We tellen ook 7 West-Vlamingen in ons ledenbestand. 

 
Aantal leden per woonplaats  
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  Wist je dat (Corona)… 

 

... als je je handen echt goed wast je daar 20 seconden mee bezig bent?  

... je pas besmettelijk bent zodra je de symptonen van corona hebt en je zelf maar twee à drie 
mensen kunt besmetten? 

... je het virus overbrengt door druppeltjes die ontstaan tijdens het hoesten of niezen? Samen 
in hetzelfde gebouw zijn geweest wil niet zeggen dat je meteen besmet bent. Gelukkig! 

... het bedrijf dat Corona-bier produceert dit jaar al 260 miljoen verlies heeft geleden  wegens 
de negatieve associatie met de naam Corona, door het verminderd aantal Chinezen dat nu bier 
drinkt en doordat veel ingrediënten van het bier uit China komen die nu niet worden geleverd? 
Driedubbel pech dus! 

... en er in de jaren 80 een snoepmerk was dat Ayds heette en helemaal uit zwang geraakte toen 
de ziekte AIDS kwam opzetten? We letten dus best op hoe we een nieuw “beestje” noemen! 
 

  Denk daar maar eens over na... 
 

* Iedereen aait mijn zwangere vriendin over haar buik en zegt: “Gefeliciteerd!” Maar niemand 
wrijft over mijn ballen en zegt: “Goed gedaan!” 

* Diarree en Alzheimer is een verschrikkelijke combinatie. Je moet rennen... maar je weet niet 
naar waar! 

* Negen van de tien mannen geven hun vrouw altijd gelijk. De tiende man is nooit meer terug 
gevonden. 

 

  Tip(s) van de week... 
 

In beweging blijven is de boodschap... 

Zelfs IN uw kot kan het mits de nodige inventiviteit. 

Zelfs geen rollen nodig om binnen te fietsen... 

 
ttps://www.facebook.com/Love2bike.network/videos/223257442074649/  


