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WEEKBERICHT 12 - jaargang 15 – 29.04.2020 

 

  Maakt mei ons blij? 

 
De maand april ligt zo ongeveer achter ons. Gelukkig! April 2020 is een maand om (niet) snel te 
vergeten. We kijken met veel ongeduld uit naar wat mei ons zal brengen. Naar 4 mei... naar 11 
mei... naar 18 mei... En ook naar “Moederdag” op 10 mei. Of wordt dit alsnog met een week 
opgeschoven? Dag, Jan!  (Jam-)Bon, “Da gade gij nie bepalen!” Dan schuiven we misschien 
mei ook beter op naar juni en zijn we meteen van fase 1, fase 1a, fase 1b, fase 2 en fase 3 
verlost. Waarom moeilijk maken als 't gemakkelijk ook kan! Tegen die tijd zullen – gefaseerd – 
de trein-tram-bus-maskers al wel besteld zijn zeker? Maar ook hier heb je keuze en is de leuze: 
“Wat je zelf doet doe je beter!” Dan heb je dat mondmasker zeker...  
 

  Clubinfo… 

  

Recreatieve fietsorganisaties 

De beslissing over wielercompetities is verschoven naar 4 mei 2020 en zal verduidelijkt worden 
door de Nationale Veiligheidsraad. Wat nu al vaststaat is dat – parallel aan de beslissing die 
eerder al over de competities werd genomen – alle recreatieve organisaties tot en met 30 juni 
geschrapt zijn. Alle andere lopende maatregelen blijven ook tot en met die datum van kracht. 
Belgian Cycling, FCWB en Cycling Vlaanderen beklemtoont in afwachting van de beslissingen 
van de Nationale Veiligheidsraad dat het van het allergrootste belang is dat clubs, renners én 
recreatieve fietsers voor uitstappen, individuele en clubtrainingen de richtlijnen van de instanties 
strikt blijven opvolgen, zodat een mogelijke heropstart van het maatschappelijk leven niet 
belemmerd of vertraagd wordt.  

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

 

  Wist je datjes… Rechtzetting! 

 

Vorige week heb ik mij laten verleiden om een aantal wistjedatjes te publiceren die ik 
teruggevonden had op een Nederlandse website '9-corona-wist-je-datjes-die-je-vast-niet-
wist', maar nu blijkt dat er hier “fake news” tussen stond. Een paar ingewijden van onze club 
hebben mij hier attent op gemaakt met de vraag om dit recht te zetten. Bij deze... 

 

 Je bent niet alleen besmettelijk als je symptonen van Corona vertoont, maar zelfs nog 
het meest besmettelijk 2 à 3 dagen daarvoor. Dus vanaf dat je drager bent… 

Heel belangrijk gegeven uiteraard!!! 
 

 De meeste besmetting komt door druppel-besmetting via speeksel of snot. Je kan dus 
een onbeperkt aantal mensen besmetten (dus meer dan 2 of 3). Het hangt dus af met 
hoeveel mensen een positief persoon contact heeft en hoe ontvankelijk die persoon is. 
Vandaar het nut van mondmaskers !!! 

 

Wist je dat nog niet... dat weet je het nu! “  

“Schoenmaker blijf bij uw leest”, wordt wel eens gezegd. En terecht dus!  
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Trainingsritje gespot... 
Wie vanaf De Ceder eens op pad wil gaan voor een trainingsritje van 70 kilometer kan gewoon 
de pijltjes op de weg volgen (zie hiernaast). Zo brengt de rit je zowat rond alle fusiegemeenten 
van Deinze. Vanaf de spoorweg in de Parijsestraat fiets je gewoon richting De Ceder,  
Krekelstraat en ben je vertrokken voor een mooie rit die de meeste 
deelgemeenten van Deinze aandoet. Je kan ook kiezen voor een korter 
traject van 50 km, maar dan moet je over de kromme brug 
vertrekken, richting Noorderwal/Dhoye. De lus van 70 situeert zich 
namelijk hoofdzakelijk over Astene, Petegem, Machelen. 

(Ceder, Astene, Petegem, Machelen, Grammene, Wontergem, Vinkt, 
Zeveren, Meigem, Nevele, Poesele (splitsing 50/70), Hansbeke, 
Merendree, Landegem, Baarle, Leerne, Bachte, vaart Deinze (splitsing 
50/70).  

 

 

  Illegalen…zonder papieren... 
 

Tegenwoordig spreken we niet meer van 'illegalen', maar van 'mensen zonder papieren'.    
Dus vanaf nu spreken we ook over... 

...inbreker - deurwaarder zonder papieren 

...carjacker - takeldienst zonder papieren 

…drugsdealer - apotheker zonder papieren 

...bankoveraller - geldtransport zonder papieren 

...vliegtuigkaper - piloot zonder papieren  

...pedofiel - kleuterleider zonder papieren 

 

 

 

 

 

  Uitspraak van de week... 
 

Mooi gezegd(e)... 


