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Kort Nieuws

Ramon’s hardrock cafe

De ganzenveer

Het 5e jaargang van ons mooie magazine, wie had dat ooit gedacht. En dit 

allemaal dank zij heel veel trouwe en nieuwe sponsors, zonder hun hadden 

wij dit nooit kunnen doen.

En met het lentenummer op je schoot begint ook onderhand ons nieuwe 

seizoen en dat geeft wel een beetje een dubbel gevoel. Iedereen heeft er zin 

in, maar voorlopig weet nog niemand hoe het verder zal gaan met het corona 

virus. Heel veel grote evenementen zijn al afgezegd en in hoeverre het onze 

evenementen gaat raken is op dit moment nog niet duidelijk, gezondheid 

en veiligheid voor degene waar we voor rijden en voor onszelf staat op de 

eerste plaats.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie konden wij de kilometers bekend maken en 

eindelijk hebben wij de mijlpaal gehaald van 1 MILJOEN, wat is dat toch 

prachtig ! En ik ben ontzettend trots dat wij als stichting dit mogen doen en 

nog meer trots op de mensen waarmee onze stichting dit allemaal doet. 

Met z’n allen zijn wij stichting KTMCO, geen uitzonderingen daargelaten, 
samen zijn wij KTMCO !

Afgelopen jaar is er helaas geen hobbelmotor geplaatst, maar voor dit jaar 

hebben we goed nieuws, dank zij de kerstpakketten actie gaat dat weer 

lukken. En hopelijk kunnen wij er voortaan ieder jaar eentje plaatsen, dat 

zou toch een mooie doelstelling zijn…., maar ook dat kunnen wij niet zonder 

jullie, het zou fantastisch zijn als jullie daarover meedenken .

Op de agenda staan inmiddels al fl ink wat ritjes en uiteraard hopen we dat 
die allemaal doorgaan, maar dat moeten we helaas allemaal nog even 

afwachten. Binnen een week of 3 zullen wij ook besluiten of Onbeperkt op 

Weg door kan gaan, wij houden de situatie strak in de gaten en volgen de 

richtlijnen van het RIVM.

In de afgelopen wintermaanden is mijn motor behoorlijk verbouwd en ik hoop 

dat ik hem zo snel mogelijk aan jullie kan laten zien ( en horen ). 

En tot die tijd…, zorg goed voor elkaar !





                                  KORT NIEUWS ...
    

Heb je een nieuwtje, stuur dit dan naar redaci e@ktmco.nl

Uiteraard volgen wij de richtlijnen van de overheid op en daardoor zijn al onze geplande evenementen tot 1 Juni 

uitgesteld tot nader order.

Hou je aan de richtlijnen, zorg voor voldoende afstand en hopelijk zijn wij snel verlost van dit verschrikkelijke virus 
wat de hele wereld op z’n kop zet.

Wij wensen iedereen heel veel sterkte de komende i jd en zorg goed voor elkaar.



De Kjoe
Sinds kort speel ik weer in een vet e metalband en na enig zoeken kwam er een bassist op ons pad. De bassist is een 

uiterst amikaal en vriendelijk persoon met een giga berg aan verhalen. Zo kwam op een gegeven moment zijn vrouw 

ter sprake en dat raakte me wel. Haar naam is Hennie Vink, een uiterst begenadigd kunstenares check haar website : 

www.kunstery.gallery en voor de muzikanten onder ons met name het stukje Art for bands voor een unieke gitaar of 

speakerkast of...alles kan! 

Hennie was 8 jaar geleden begonnen met motorrijles toen ze te horen kreeg dat ze MS had en dat was gelijk het 

einde van een droom. Een droom die ze had uitgesteld omdat ze nogal hield van fl ink hard rijden en daardoor 

zichzelf beschermde door niet gelijk te gaan motorrijden op haar 18e. Op 23 mei 2020 gaan we hopelijk met 

medewerking van diverse trikerijders een mooie rit voor haar rijden. Voor iemand die zo gek is van motorrijden en 

begaan is met het lot van andere mensen een zal dit een onvergetelijke dag gaan worden! 

Misschien dat sommige nu denken Vink dat is een bekende naam en dat klopt ook wel, haar broer Peter Vink was de 

bassist van Q65, de bekende(beruchte?!) Haagse band uit de jaren 60/70 en met name van hun hit : The life i live. 

De Q65 of De Kjoe, een samenvoeging van de hits Suzie Q en Route 66 (beide van de Rolling Stones) waarom dan 

geen Q66? Ze vonden 65 beter klinken en was ook het jaar van hun oprichi ng. Geinspireerd op andere jaren 60 

bands begonnen ze voornamelijk met de gangbare covers uit die i jd van de bekende hits. Na een bezoekje van een 

andere bekende uit die i jd...Kom van dat dak af, Peter Koelewijn, namen ze hun 1e 
hit op,You’re the victor en die 

kwam uiteindelijk op plaats 11 in de top 40. 



Groet Ramon

Voor hun volgende singel, The Life I live, was meer 

budget beschikbaar en werden er ludieke aci e’s op 

touw gezet o.a. met een rubberboot naar Engeland 

varen. Deze singel kwam uiteindelijk uit op de 5 

plaats in de Top 40! Helaas net als vele andere bands 

zijn de meeste verdiensten opgegaan aan drank& 

drugs en is de band uit elkaar gevallen. 

Hun 1
e lp, Revolui on, is recent nog verkozen tot het 

6 beste Nederlandse album ooit. Dat zegt toch wel 

een hoop over de muzikaliteit van deze band. 

Na wat omzwervingen bij andere bands o.a. Finch 

en Areyon is Peter nu al jaren de bassist van Knight 

Area. Een zeer populaire progband uit Nederland 

die keihard bezig zijn om de wereld te veroveren. 

En met gitarist Mark Bogerd, die op de 2e 
plaats is 

geeindigd bij de verkiezing van beste gitarist van 

Nederland, gaat dat helemaal goed komen. 

Check de Kjoe en Knight Area eens uit op Yoetoeb ! 



Kerstpakkett

Op de kalender van Marcel en Miralda. Zaterdag 15 februari om 9.00  uur Wout en Rina bij Q-buzz in Utrecht 100 

kerstpakketten ophalen…..

Dankzij Wout Stellaard heeft KTMCO een prachtige donatie gekregen van Q-Buzz in de vorm van overgebleven 
kerstpakketten. “Het gaat om ongeveer 100 pakketten Marcel”  vertelde Wout.

Wat gaan we er mee doen was de vraag. We kunnen de etenswaren eruit halen en die weer net als vorig jaar doneren 

aan stichting SKIN en de cadeauartikelen bewaren voor prijzen of  voor de verkoop t.z.t. bij een KTMCO evenement 
bijvoorbeeld. Of we gaan ze verkopen voor 10 euro en  kopen daar een hobbelmotor voor. Die keuze was snel gemaakt.  

Op naar Utrecht .

Bij aankomst waren Rina en Wout al druk bezig met behulp van een steekkarretje en een roltafeltje de dozen in de lijnbus 

te stapelen. Met nog vier handen hadden we het eerste kantoor snel leeg en door naar Nieuwegein voor de volgende 

lading. Inmiddels lag een lijnbus compleet afgeladen met dozen en waren Rina, Marcel en ik blij dat er nog 3 plaatsjes 

over waren. Wout reed de bus met enige precisie richting Moordrecht en ik voelde spontaan een liedje opkomen….

Annemarie van DaDa was op de hoogte van de verhuizing en had Marcel toegezegd dat het geen enkel probleem was 

om 100 dozen tijdelijk in het DaDa-magazijn te parkeren. In Moordrecht aangekomen werden we hartelijk ontvangen met 

koffi e door Annemarie en haar man Han. De pallets werden neergelegd en het stapelen kon beginnen. “er passen precies 
25 dozen op één pallet jongens” ….. even later hoor ik Marcel zeggen “ eeuhhm ik ben nu al  bij pallet 6 en de bus is nog 

niet leeg… “ Enfi n  het waren er ietsjes meer! Het hele magazijn van dada stond afgeladen met kerstpakketten.
Gert-Jan en Linda waren ook aangesneld, en zo kon er een hele lading mee naar Gouderak en ging de verkoop van start. 

En dat is gelukt mensen. Wat een avontuur ! Het was een komen en gaan van mensen bij ons. Heel wat kilometertjes 

rondbezorgd maar... Ze zijn werkelijk allemaal verkocht  in 3 weken tijd met een handje vol mensen ! 

Ik ben zo blij dat dit gelukt is en inmiddels is de hobbelmotor afgeleverd en staat nu lekker onhandig bij ons in de gang.

  

Wanneer we hem gaan onthullen en waar , dat gaan we nog met Wout bespreken. Wordt vervolgd….

Miralda



tpakketten actie



De ganzenveer

‘Sie fahren über mein Fuss’ zei de polii eman even buiten Berlijn 
terwijl hij zijn voet voor het voorwiel van de BSA van mijn vader 
zet e. Het was 1998 en uit zijn toon bleek duidelijk dat hij gewend 
was dat een jaar of i en daarvoor DDR-burgers braaf naar hem 
luisterden. We besloten de route maar aan te passen. Maar daar-
over straks meer.

Eerst maar even in het kort: mijn naam is Michiel Frankot. Geboren 
47 jaar geleden in het mooie Drenthe. Mijn vrouw en ik zijn veer-
i en jaar samen, we hebben drie kinderen van twaalf, van i en en 
van zeven. In de schuur (en daaromheen) staan en liggen negen 
motoren waarvan er drie rijklaar zijn, één een lekke band heet , één 
een nieuw chokekabeltje moet hebben en de rest in restaurai e is 
of daarop staat te wachten. Ik ben leraar geschiedenis en decaan op 
een mavo/havo-school in Leeuwarden, waar ik ook woon. Andere 
belangrijke hobby is muziek. Zowel zelf spelen (vooral gitaar) als 
verzamelen (vinyl).

Met die eerdergenoemde BSA begon mijn interesse in motoren. 
Mijn vader kocht de 500cc twin (A7 uit 1952 voor de kenners) in 
1968. De motor was op een goedkope manier verbouwd tot caférac-
er: M-stuurtje erop en de spatborden afgezaagd. In 1972, kort na 
mijn geboorte, vloog de motor in brand. BSA had namelijk bedacht 
dat het handig was om de (lekkende) carburateur boven de ont-
steking te plaatsen. Tegenwoordig is daarvoor een lekbakje te krij-
gen, maar toen nog niet. De motor ging in onderdelen de schuur in.

Toen ik vijt ien was, werd ik nieuwsgierig naar al die onderdelen. 
Ik heb toen de grootste delen met wat bouten en stangen in elkaar 
gehangen om te zien hoe dat eruit zou zien. Dit inspireerde mijn 
vader waarna we de BSA helemaal hebben gerestaureerd. Bij de 
eerste keer starten waren we alleen één ding vergeten: het lekbakje 
onder de carburateur. De motor vloog direct weer in de fi k. De pla-
fondplaten dropen naar beneden, de tankbadges waren verkoold… 
We konden dus weer aan het werk. Gelukkig zat de buddyseat nog 
niet op de motor. De volgende keer dat we de motor start en zat het 
lekbakje wél op z’n plek. De motor bleek het geweldig goed te doen. 
De plek achterop was de jaren daarna vooral voor mij gereserveerd 
(al mocht mijn zusje soms ook even).

In de tusseni jd kwamen natuurlijk de brommers. Mijn brommer 
viel op school ali jd op tussen de rest. Waar de meeste mensen re-
den op een Honda MT, een Kreidler of een Zündapp, reed ik op een 
twini g jaar oude (klassieke) Batavus TS50.

In mijn achi  ende levensjaar stond in een lokaal krantje een 
adverteni e waarin iemand een dorp verder (ik woonde in 
Sappemeer) een Honda CB360 wilde ruilen tegen een herenfi -
ets. Een fi ets had ik wel, dus de ruil was snel gemaakt. De mo-
tor had geen kenteken, en ook diverse onderdelen ontbraken, 
maar ik had wel mijn eerste ‘sleutelproject’. Met een wat 
hoger stuur van een Harley, een kaalgeschuurde tank, geen 
voorspatbord en open pijpen reed ik soms wel eens si ekem 

“De motor vloog direct

  weer in de Fik”



een klein rondje door de buurt. 

Mijn eerste echte bruikbare motor was een Honda CB350four die de on-
hebbelijke gewoonte had mijn linker broekspijp te doorweken met olie. 
Daarna volgden vele anderen waaronder meer Honda fours, een Moto Guzzi 
V50 Monza en een Dnepr met zijspan. Vooral aan die laatste denk ik met 
weemoed terug, al wilde de Russische dame regelmai g ineens niet starten 
en reed ze niet harder dan 85 km/h.

Halverwege de jaren ’90 kwam ik op de terugweg van mijn werk langs een 
autobedrijf waar een zwartgekwastelde motor stond met een bordje ‘te 
koop’ op het stuur. Ik herkende direct de dikke tweetaktcilinders van een Su-
zuki T500. Wel aardig mishandeld met een M-stuurtje, een andere voorvork 
met schijfrem, kapot e spatborden en een gescheurd zadel. Ik heb de motor 
in de woonkamer (ja, ik was toen vrijgezel) uit elkaar gehaald, de originele 
onderdelen bij elkaar gezocht, alles opnieuw laten spuiten en de boel weer 
in elkaar gezet (ook in de woonkamer). Bij de stoplichten kon niemand de 
Soes bijhouden. Maar bochten waren elke keer weer spannend, en remmen 
moest je, ondanks de twin-leading-shoe-rem, ruim van tevoren doen. 

In 1998 stelde mijn vader voor om met z’n tweeën zijn oude penvriendin 
uit de voormalige DDR te bezoeken. Hij op de BSA, ik (op dat moment even 
zonder een betrouwbare motor) op de Honda CB400f van mijn moeder. Het 
was een memorabele reis. Heel warm. De in de inleiding genoemde situai e 
vond plaats op het plat eland van de voormalige DDR. Er was een auto tegen 
een boom gereden toen wij kwamen aanrijden. We wilden er graag langs 
om te voorkomen dat we van de hit e met de zwaarbepakte motoren zoud-
en omvallen. Maar de polii eman was onverbiddelijk. We moesten omkeren. 
We vonden een alternai eve route die uiteindelijk uitkwam op een mul 
zandpad. Maar we kwamen erdoor. Rijden in de binnenstad van Berlijn en 
Postdam was ook een avontuur. De koppeling van de BSA werd veel te heet 
en ontkoppelde nauwelijks nog. Mijn vader reed dus zoveel mogelijk door, 
terwijl ik probeerde nog wel enigszins de verkeerslichten te gehoorzamen. 
Bijkomend probleem was dat mijn vader de weg wist en ik niet. Ik was blij 



dat we daar weg waren. Geef mij dan maar de rusi ge wegen in het noorden van ons eigen landje.

Ondertussen heb ik drie kinderen, de oudste twaalf jaar oud, en volgde er een periode met weinig motor rijden. Een gezin neem 
je nou eenmaal makkelijker mee in de auto. Dit veranderde een beetje toen ik een paar jaar geleden de kans kreeg om een mo-
tor te kopen die al heel lang in mijn dromen voorkwam; een Triumph Bonneville T100. Maar ja, dan moest ik nog steeds alleen 
rijden, en dat deed ik niet zo snel. Een paar stukjes per jaar en uiteindelijk de Disi nguished Gentleman’s Ride.

In schooljaar 2017-2018 kwam Radboud bij mij op school werken. Hij vertelde op een zeker moment over een si chi ng waarmee 
hij in aanraking was gekomen, en waarvan hij de nieuwjaarsbijeenkomst had bijgewoond. Hij zei dat daar zoveel leuke mensen 
te vinden waren, en dat deze si chi ng zoveel goede dingen deed. Toevallig (of niet?) was ik net een boek aan het lezen over de 
Tempeliers, dus toen Radboud de naam Knights Templar Motorcyclist Charity Organisai on noemde, was mijn interesse gewekt. 
Ik heb de website en de daarop geplaatste magazines helemaal doorgelezen en besloten dat dit ook voor mij de juiste plek was. 
Eindelijk had ik een doel om motor te rijden, en dat het dan ook nog voor een goed doel is, is helemaal meegenomen.

Ondertussen ga ik dus het derde seizoen bij de KTMCO in, op een Kawasaki Vulcan 1500 Classic die wat beter bij mijn lengte past 
dan de Triumph. Er zullen nog vele mooie rit en volgen, onder andere op de BSA die ik binnenkort krijg van mijn vader die zelf 
ondertussen helaas  niet meer rijden kan…

Michiel





Na jaren diverse boeken over der Tempeliers te hebben gelezen en ik 

de cirkel wat breder ben gaan trekken heb ik me ook meer verdiept 

in andere richi ngen. Met daarbij nog steeds in gedachten hebbende 

de Tempeliers. Zo heb ik diverse boeken gelezen over de Katharen, 

Jezus en Maria, de Ark des Verbonds, Gnosi che leer, Sumaritaanse 

geschiedenis, Egypi sche geschiedenis en zo nog wat meer richi ngen. 

Bijna alle verhalen hebben aansluii ng op en verdieping van het 

Tempeliers verhaal. 

Zo kwam ik op een gegeven moment een boek tegen, Het heilige 

bloed en de heilige graal, wat achteraf een zeer bekend en omstreden 

boek was, over het verhaal van Rennes-le-Chateau. Voor een ieder die 

houdt van o.a. mysterie, Tempeliers, Katharen, Rozenkruisers en de 

Merovingen is dit een absolute aanrader. 

Het verhaal wat al i jden de gemoederen vast houdt betret  een 

pastoor, genaamd Bérenger Saunniere, die in 1885 naar het dorpje 

Rennes-le-chateau komt om de overleden pastoor aldaar te vervangen. 

Na enige jaren daar in redelijke armoede te hebben geleefd, het salaris 

van een pastoor was niet om over naar huis te schrijven. Gebeurd er 

ineens iets zeer verwondelijks, dat de gemoederen tot op vandaag 

bezig houd en duizenden mensen nog steeds naar dit dorpje trekt om 

te proberen meer aanwijzingen te vinden. 

De pastoor laat na een jaar of 3 daar aanwezig te zijn geweest zijn kerk 

geheel restaureren met geld geleend van het dorp. Bij de restaurai e 

wordt ook het altaar onder handen genomen. Het altaar dat rust op 2 

pilaren uit de Visigoi sche i jd wordt ook onder handen genomen en 

na verwijdering van het altaarblad blijkt er een pilaar hol te zijn. Daar 

vindt de pastoor een viertal perkamenten in. 2 van de parkamenten 

zouden stambomen bevat en uit het jaar 1244 en 1644. De andere 

2 perkamenten staan uit +/- 1744 en zijn hoogst waarschijnlijk 

vervaardigd door de voorgangers van Saunniere. 

De Lai jnse teksten bevat en moelijk te ontcijferen geheime 

boodschappen, maar die Saunniere herkent vanuit zijn werk als 

pastoor. Afi jn op een gegeven moment beschikt deze pastoor ineens 

over grote sommen geld en laat daarmee veel dingen opknappen,o.a. 



een nieuwe weg naar het dorp, laat het dorp op de waterleiding aansluiten en laat een 

ronde toren bouwen,genaamd de Tour de Magdalena. 

Bij zijn kerk werd er inmiddels ook fl ink meer geld uitgegeven dan dat hij had geleend. De 

kerk werd verschierd met standbeelden, schilderijen en diverse Lai jnse uii ngen. Voor 

zichzelf werden ook dure boeken, serviezen aangeschat . En werd er een zeer luxe landhuis, 

Villa Bethany gebouwd en voorzien van een orangerie en dierentuin. 

Het verhaal gaat compleet in op de diverse onderzoekingen tot nu toe en de 3 schrijvers 

gaan daarmee verder op onderzoek. Dit verhaal gaat over alles wat ik hier bovenaan heb 

genoemd en wordt fl ink uitgediept in alle richi ngen te veel om hier op deze beperkte 

ruimte te bespreken. 

Uiteraard spelen de Tempeliers dus ook weer een grote rol in dit verhaal. Er is veel bekend 

onderhand maar er zijn nog steeds talloze vragen waardoor het dorpje nog steeds wordt 

overspoeld door talloze onderzoekers, geintereseerden en schatzoekers. 

Aanraders om hier zelf meer over te weten zijn o.a. en te starten zijn het genoemde boek 

en de zeer informai eve website ht p://www.renneslechateaumysterie.be/mysterie.php 

Groeten en veel lees/onderzoek plezier

Ramon



 

 

 

 

Onze showroom is geheel vernieuwd !!!! 

Graag zien wij u op zaterdag ( 9.00-16.00) 

De koffie staat klaar . 

  
Antwerpseweg 9-10  (naast beve meubel) 

2803 PB Gouda 

Tel: 0182-582929   (ook op andere dagen en avond op afspraak) 



Druk met de voorbereidingen voor onbeperkt op weg. Heb jij nog een leuk idee of

toevoeging aan  deze dag, denk aan een optreden , voorstelling  of iets anders 

geef het aan ons door !





Nieuwjaarsreceptie

8 februari heet  de nieuwjaarsrecepi e / alg.ledenvergadering
plaatsgevonden in Stolwijk.

Als vanouds weer een grote opkomst, en iedereen had weer zijn
uiterste best gedaan en was er geen gebrek aan  lekkere

versnaperingen. En Chapeau wederom voor Nancy met haar
kunstwerken van taarten ! 

Met trots werd onthuld dat jawel we

boven de 1miljoen kilometers zijn gekomen. Om precies te zijn 1.018.952 KM.  en heet  KTMCO 
in het jaar 2019 150.00 KM bijeen gereden. 
Voor  dit jaar wordt er dus 1500 euro uitgekeerd aan
si chi ng DADA. Fantasi sch ! 

Ook werden de drie prijswinnaars bekend gemaakt

die het dichts bij de schai  ng kwamen van de 
gereden kilometers. De gelukkige waren, Frans Bezemer ,
Michiel en Frans Stremme  nogmaals gefeliciteerd heren.

Willem - Jan mocht zijn bronzen pin in ontvangst nemen voor
zijn gereden kilometers voor de si chi ng in de afgelopen jaren.

We kijken terug op een zeer gezellige dag.





www.robertvandenbout.nl

www.denieuwedominee.nl

Een nieuwe columnist !

De afgelopen 4 jaar hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van de verhalen “Van de Motordiender” die ons aange-
leverd werden via Smokey’s Disciple auteur Daan. En voor komend jaar hebben wij een nieuwe columnist bereid 
gevonden om ieder kwartaal een verhaaltje te schrijven.

Een oude bekende van mij, Robert van den Bout, ot ewel de nieuwe dominee, ot ewel Bout gaat jullie meenemen in 
een wereld vol liefde en respect. 

Robert is de oprichter van de Demons MC, deze motorclub bestaat al bijna 40 jaar en de roots lagen in Stolwijk, een 
dorpje in de Krimpenerwaard. En bijna zolang als de Demon MC bestaan ken ik Robert al, een gezellige kerel die als 
geen ander uit kan leggen hoe verbroedering werkt in het echte leven.

Zoals jullie wellicht weten ben ik zelf niet zo van het benoemen van bro, voor mij heet  dat namelijk een veel diepere 
betekenis en ik zal dat woord dan ook nooit zomaar gebruiken. Degene die voor mij een echte “bro” zijn weten wie 
dat zijn en dat hoeven wij ook niet uit te spreken naar elkaar.

Voor wat betret  onze werelden, die lijken behoorlijk uit elkaar te liggen,  Robert als oprichter van een MC, door de 
overheid aangeduid als OMG en ik als oprichter van een Motorcyclist Charity Organisai on...... Ooo My God.... en 
toch zo verschillend zijn wij allemaal niet.

In  de komende edii es zal Robert jullie meenemen in de wereld van verbroedering, liefde en respect, loyaliteit en 
onvoorwaardelijkheid en dat op een waanzinnig mooie manier aan jullie uitleggen.

Wil je alvast meer lezen van Robert, zie de adverteni e hieronder, hele leuke boeken die je met een lach en een traan 
door zult lezen.

L&R,
Marcel



Broeders & sisters

De keuzes die we nu op dit moment maken, gaan bepalen hoe onze toekomst (en waarschijnlijk ook die van toekomstige 
generaties) eruit gaat zien.

Korte termijn: Laten we stoppen met elkaar gek maken. Ik ben geen fan van welke politicus dan ook, maar wat Rutte nu 
doet is dé manier die we allemaal zouden moeten hanteren. Luister niet naar allerlei ‘semi-experts’, waaronder dus ook 
allerlei politici, maar laten we vertrouwen hebben in mensen die hiervoor geleerd hebben. De wetenschap is ook niet 
feilloos, maar studies en feiten zijn het vertrouwen waard.
We hebben helemaal geen total lock-down nodig. Laat sommige hardliners niet wegkomen met de bewering dat je de 
bevolking niet kunt vertrouwen dat ze ‘het juiste doen’. Stop met die beelden die ‘aantonen’ dat we dom zijn en 
elkaar toch wel opzoeken. Zo maken we elkaar gek.

De meeste mensen zijn wel zo slim om afstand te bewaren en te weten wanneer en waar ze naar toe gaan…maar daar 
zijn geen pakkende beelden van. De meeste supermarkten zijn nog gewoon goed gevuld, maar dat delen we niet. Geloof 
Rutte...de meeste mensen deugen!

Lange termijn: Deze crisis gaan we niet alleen oplossen. Niet alleen als mens en zeker niet alleen als (Neder)land.
Ja, we gaan winnen van het virus en de meeste van ons zullen dan nog steeds leven…maar laten we ervoor zorgen 
dat we dan in een andere wereld leven. We kunnen nu kiezen hoe die wereld er dan uit gaat zien. Natuurlijk geeft dat 
KIESpijn, maar onder druk wordt alles vloeibaar. Er gaan nu dingen mogelijk worden, die anders nooit hadden gekund.
Maar het begint bij vertrouwen. Vertrouwen in elkaar en vertrouwen in de wetenschap. Als ze ons de wetenschappelijke 
feiten op een goede manier presenteren en we hebben hier vertrouwen in, dan hebben we helemaal geen overheid / 
Big Brother nodig om ons te ‘bewaken’ / begluren, eh, besturen. Een goed geïnformeerde maatschappij gebaseerd op 
verbinding en broederschap is veel krachtiger en eff ectiever dan een op angst gebaseerde totalitaire samenleving.

Mooie onderbouwing hiervan vond ik de Tandenpoets- of Zeeppolitie. Op een dag als vandaag wassen biljoenen 
mensen allemaal hun handen en poetsen hun tanden. Dit doen we niet omdat de Tandenpoets- of Zeeppolitie ons 
controleert of dit sommeert. Nee, omdat er vanuit de wetenschap is aangetoond dat er allerlei bacteriën en andere enge 
beestjes aan je handen en op je tanden zitten, die je alleen zo eraf kunt krijgen. En niemand wil ziek worden of dat zijn 
tanden eruit vallen…dus doen we vanzelf het juiste!

Be strong enough to stand alone, be yourself enough to stand apart, but be wise enough to stand together in the new 
time.

Love & Respect

Robert





Disclamer:
KTMCO heet  geen onderzoek gedaan naar de kwaliteit van producten  en/of  diensten van adverteerders,   van/door  leden  - en  derden -   in het
KTMCO magazine en op haar website aangeboden zaken en/of diensten. De eventuele afnemer van producten en/of diensten moet zelf de kwaliteit
van de te leveren producten en/of diensten nagaan ingeval hij/zij enige overeenkomst wil sluiten met de hiervoor vermelde aanbieders. KTMCO is
op geen enkele wijze pari j bij enige overeenkomst tussen de hiervoor vermelde aanbieders en is derhalve niet gebonden aan enige bepaling bij een
dergelijke overeenkomst, dan wel aan een daaruit voortvloeiend geschil c.q. gevolg. Hetzelfde geldt bij overeenkomsten tussen leden onderling,
leden en derden en derden onderling.

AGENDA

  6 Juni - Rondje Dongen
20 Juni - Onbeperkt op Weg

Hou de agenda op de website in de gaten voor de laatste wijzigingen

www.editoo.nl


