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WEEKBERICHT 19 - jaargang 15 – 18.06.2020 - IDW 

 

  Rittenprogramma van zondag 21 juni... 
 
Weekbericht 19... Covid 19! De gelijkenis gaat uiteraard niet op: wij bouwen op dit 
seizoen, Corona is aan afbouw toe. Gelukkig! Toch blijft het opletten, we moeten 
blijven afstand houden, maar daar trekken ze zich op de E17 rond Gentbrugge maar 
bitter weinig van aan. De camions blijven maar inrijden op files. Ribbelstroken moeten 
nu de oplossing brengen. Als het wordt zoals de ribbelstroken langs de Schelde, dan 
vrees ik dat ook dit weinig zoden aan de dijk zal brengen... Naast de cafés zijn nu ook 
de grenzen open. Joepie, katje Lee kan ook weer uit quarantaine en zit op het vliegtuig 
naar Peru. Met een lage kostenmaatschappij, want de hoge advocatenkosten waren niet 
van de poes... Wie ook uit lockdown mag is Lamkel Zé, maar hij  stuurt zijn kat naar 
den Bosuil. Hij blijft in Zé-n kot... En wonder boven wonder zijn de mondmaskers 
eindelijk voorradig, al zijn die van Aalst nogal groot uitgevallen. karnavalsmaskers 
zeker? ... In Deinze loopt ondertussen alles op wieltjes, op fietswieltjes vooral, want de 
automobilisten voelen zich weer kop van jut. De bloembakken in de Tolpoortstraat en 
de boombakken langs de Gaversesteenweg leiden tot bakken kritiek. Opletten dus 
vanaf 5 juli als we met WTC Walter Godefroot die richting uit fietsen dat gefrustreerde 
automobilisten ons niet die bomen injagen. Kalm en hoffelijk blijven is de boodschap. 
Laat de verzuring aan ons voorbijgaan en wees zoet voor elkaar.  
Veel fietsplezier! 
   

  Clubinfo… 

  
Update... 
Vanaf 1 juli mogen de groepen uitgebreid worden naar maximaal 50 personen. Nog 
steeds met inbegrip van een meerderjarige begeleider, trainer of toezichter. Tijdens of na 
de training of rit kunnen fietsers even stoppen aan hun favoriete café of stopplaats. 
Uiteraard blijft het terras de beste plaats daarvoor, aangezien er in open lucht minder 
besmettingsgevaar is dan binnen. We zullen met De Ceder dan ook moeten bekijken in 
hoeverre wij na de rit welkom zijn. Wellicht vormt het buitenterras geen probleem, maar 
wat bij mindere weersomstandigheden? 

 

 

Vanaf juli kan er ook weer volop gekoerst worden en Cycling Vlaanderen stelde een 
wedstrijdkalender samen voor oefenwedstrijden. Op 11 en 12 juli wordt er bv. 
gekoerst in Kruis(hout)em. De volledige kalender vinden jullie op de website... 
 

file:///C:/Users/Ivan/Downloads/200617_KALENDER_JULI_2020%20(1).pdf  
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   Rittenprogramma... 
Op zondag 5 juli starten wij dus opnieuw de groepsritten vanuit De Ceder.  
Vorige week hebben wij een eerste oproep gedaan naar rittenplanners, teneinde jullie 
tegen de start een rittenprogramma te kunnen aanbieden voor de verlofmaanden juli 
en augustus.  

Hier en daar wat respons, maar tegen 1 juli hopen wij voldoende feedback te krijgen, 
teneinde jullie een uitgebreid en gevarieerd fietsprogramma te kunnen aanbieden.  

Er zal iedere week in aparte groepen worden gereden, tenzij de opkomst en de 
weersomstandigheden daar anders over beslissen en er ter plaatse moet ingegrepen 
worden.  

Komaan, mannen! Kom uit jullie kot en ga op verkenningstocht!  

 

  Wist je dat… 

 

… Joris ondertussen al bezig is met enkele oefenritten te rijden met zijn damesgroep? 
Joris zou Joris niet zijn als hij de puntjes op de 'i' niet zou zetten: discipline, 
mondmasker, luisteren en zijn bevelen opvolgen is verplicht!  

… Mogen we trouwens de naam Joris De Witte nog wel uitspreken met al dat gedoe 
rond racisme? Black lives matter... maar ook De Witte mens mag niet vergeten 
worden! 
 

 

  Uit het (Corona) leven gegrepen… 

 

* Vanochtend was ik bijna op het werk toen ik vaststelde dat ik mij GSM was vergeten... 
Moest ik helemaal terug naar mijn slaapkamer. 

 

* Ik stond gisteren in de winkel en liet een scheet. Een vrouw reageerde: “Je bent een 
viezerik en je stinkt.” Ik zei: “Je staat veel te dicht en je mondmasker werkt niet.” 

 

 

 

 

* Negen maanden na Corona: “Ik ben zwanger.”  

“Proficiat, wie is de vader?”  

“Ik weet het niet, hij droeg een masker.” 


