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WEEKBERICHT 10 - jaargang 15 – 15.04.2020 

 

  Met dank aan ons KOTmadam... 
 
Vrijdag de dertiende staat in ons geheugen gegrift en zal dat blijven als de dag waarop ons 
leven drastisch veranderde en wij in “lock down” werden geplaatst. Maggie gooide er toen de 
blok op met te zeggen: “Blijf in uw KOT... Ik meen het.” En of ze het meende!                      
 
Ondertussen worden we het stilaan KOTsbui en het einde is nog niet in 
zicht. Maar er is licht aan het eind van de tunnel en er is altijd iets om naar 
uit te kijken. Na vrijdag de dertiende (maart 2020) is het uitkijken naar 
zaterdag de achttiende (april 2020)... Ik hoor jullie al luidop denken en 
jullie hersenen breken, maar zaterdag aanstaande wordt onze aller JORIS 
welgeteld 80 jaar.  
 
Veel zal er spijtig genoeg niet te vieren vallen in deze Coronatijden, 
vandaar dat we hem langs deze weg uitvoerig in de kijker willen plaatsen 
en proficiat willen wensen voor zijn nakende 80e verjaardag.  
 
De bloemen en de kussen zijn voor later. Zijn vrouwtje Hilda zal hem 
moeten trakteren met een tête à tête in hun eigen KOT. Misschien kan er 
wel een KOT à l' Oske af of een entreKOT of lust hij liever een 
lamsKOTeletje. Een KOTfeestje in intiem kring dus.  
 
Joris, in naam van gans de club en van iedereen die naar WTC Walter 
Godefroot ruikt: “Welgemeend proficiat met je 80e verjaardag en 
maak er hoe dan ook een feestje van met je KOTgenote Hilda.”   
 

  Clubinfo… 

  

Ledengegevens... 
Het exacte ledenaantal bedraagt momenteel 336 personen. We tellen 71 individuele 
vergunningen, 81 familievergunningen, met 184 bijkomende familieleden.                                     
En omdat er nu toch tijd is hebben we de cijfers eens omgezet in aantallen volgens leeftijd,  
gaande van onze jarige ouderdomsdeken Joris De Witte (1940) tot onze jongste spruit Laura 
Defossez (2018). Ons jongste rijdend lid luistert naar de naam Jonas Rogge (2005).               
De veertigers zijn veruit de best vertegenwoordigde groep in onze club, maar we tellen ook 
veel actieve vijftigers in ons ledenbestand.  

Hieronder een mooi overzicht van het aantal leden per leeftijdscategorie, 
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  Wist je dat… 

 

… de wielertoeristen het meer en meer te verduren krijgen van een verzuurde groep mensen die 
wellicht geen fiets hebben en noodgedwongen in hun kot moeten blijven?                                   
Alsof wij er kunnen aan doen dat we sportief zijn en nog mogen fietsen. 

… de wielertoeristen de laatste tijd misschien wel de meest gedisciplineerde groep van de 
bevolking is? Of zien jullie nog groepjes samen fietsen en de Corona-wetten overtreden...                  
Ik alvast niet! En van dat snot en spuwen merk ik ook nog weinig. Tenzij van zij die ons graag 
verbaal aanvallen en hun gal uitspuwen. 

… wij als wielertoeristen misschien soms iets te kortbij passeren, omdat er amper plaats is? 
Maar door de snelheid zijn wij zo voorbij met de minste kans op besmetting.                                       
Maar ook dat is voor velen een smet op ons blazoen. 

 

  De 10 geboden in tijden van Corona… 

 

Bovenal blijf in uw kot. 

Nies niet ijdel, hoest noch snot. 

Heilig steeds het zeepje smeren. 

 Handen geven zult gij weren. 

Foefel niet, of lik noch kiss. 

Doe nooit wat onhygiënisch is. 

Vlucht het knuffelen en 't bevliegen 

Ook het aaien en het wiegen. 

Wees steeds kuis in uw gedachten.  

Dus ook als 't kriebelt moet je wachten. 

 

  Uitsmijter van de week... 
 

 

Het gebeurt natuurlijk niet alle dagen en weinig hebben het 
ons wellicht voorgedaan... Een 80-jarige in de club!  

 

En niet zomaar een club... Geen club van ouwe knarren 
met elektrische fietsen of met een OKRA-gedachte  

 

“Ik rij graag, maar traag!” Nee, Joris De Witte maakt deel 
uit van WTC Walter Godefroot en zette vanaf het begin 
tot op vandaag de lijnen uit als wegkapitein. Van A over B 
naar C om tenslotte de dames te vergezellen. 

 

“Il faut le faire!” Vandaar dat we hem via een apart, bijgevoegd overzicht uitvoerig in de 
bloemetjes willen zetten.  
  
 

 
 


