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October 2020 

NIEUWSBULLETIN VAN DE PCOB AFDELING 
NIJKERK, NIJKERKERVEEN, HOEVELAKEN 
 
 

Van het bestuur 
 
De troonrede van onze Koning Willem Alexander gaf schrijnend aan hoe hij de 
dodenherdenking op 4 mei jl. heeft ervaren. Zowel onwerkelijk als zeer realistisch tegelijk: 
die bijna lege Dam in Amsterdam, de stilte nog oorverdovender dan anders en het besef dat 
de viering van 75 jaar bevrijding noodgedwongen een ingetogen karakter had gekregen. Met 
de woorden: “door het coronavirus werd dit voorjaar ineens alles anders”. 
Dat het nog steeds anders is, ervaren wij als ouderen met elkaar nog dagelijks. 
Besmettingen die maar toenemen, veroorzaken onrust en onzekerheid; hoe het dit najaar 
zich voort zal zetten of naar wij hopen een halt zal worden toegeroepen. Als bestuur houden 
wij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, zeker omdat wij ook graag, net als u allen, 
elkaar weer willen ontmoeten. Ondanks alles blijkt het toch een enorme verantwoordelijkheid 
elkaar te behoeden voor besmettingsgevaar en zullen wij nog steeds de ledenbijeenkomsten 
opschorten. Uiteraard zullen wij zodra het weer mogelijk is onze bijeenkomsten weer gaan 
houden. Met een positieve houding moet het ons zeker lukken.  
 
Landelijk wordt er door de PCOB en KBO gezamenlijk regelmatig aandacht gevraagd voor 
de positie van ouderen. Zeker in dat licht bezien is het vertrek van de landelijke directeur van 
de KBO-PCOB, Manon Vanderkaa, een groot verlies. Zij heeft in de jaren de samenwerking 
tussen de twee bonden gestalte gegeven en aan de weg getimmerd. Ook vanaf deze plaats 
bedanken wij haar hiervoor en wensen haar veel goeds in een nieuwe functie. 
Onder andere door haar toedoen is het volgende mogelijk van belang voor aantal van ons. 
 
Pneumokokkenprik vanaf 2020  
In het najaar krijgt iedereen die geboren is tussen 1941 en 1947 een uitnodiging van de 
huisarts voor een gratis pneumokokkenprik. Volwassenen worden gevaccineerd tegen 23 
meest voorkomende typen pneumokokken. Al langer zet de KBO-PCOB zich in voor het 
beschermen van ouderen tegen diverse ziekten. Manon Vanderkaa: Besmetting door 
pneumokokken kan tot vervelende ziektes leiden. Dat ouderen nu beter beschermd gaan 
worden, is een positieve ontwikkeling. Wij zijn blij dat onze lobby hierin heeft bijgedragen.  
Uiteraard aan uzelf de keuze hiervan gebruik te maken. 
 
Nog nadenkend over wat er allemaal op ons af kan komen, zoals hiervoor opgeschreven, 
mogen wij door alles heen vertrouwen houden in de toekomst, ook in onze persoonlijke 
levensfase.  
In alles mogen wij elkaar vast houden met de wetenschap, dat geloven in een God die ons 
van binnen en van buiten kent, ons moed geeft en rust; ook al is de tijd ineens anders! 
 
Namens het bestuur, 
Jaap Roele, voorzitter 
 

Dankbaarheid overheerst 
 

Opeens plekken waar ik niets meer zie, even later het linkerbeen waar ik niet meer op kan 
steunen en vervolgens werkt mijn linkerarm ook niet goed meer. Direct belde mijn vrouw, 
Stevelien, de huisartsenpost en die regelden gelijk een ambulance. Onze jongste zoon bad 
samen met ons. Naar het ziekenhuis. Me maar net van e.e.a. bewust hoorde ik wel de vraag 
of reanimeren gewenst was. Zou het zo erg met me zijn? Even later de arts die Stevelien 
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vertelde dat haar man een CVA had, een herseninfarct. En daarom meerdere 
bloedverdunners kreeg. 
De volgende dag een aantal bewegingstesten en dan merk je dat je opeens niet meer kan 
wat eergister nog uitstekend zou gaan. Mijn neus aanraken met links bijv. was bijna 
onmogelijk; mijn hand zwabberde maar wat rond. Bizarre gewaarwording. En in alles voelde 
onze God ons zo nabij! De vraag van het waarom kwam niet op; het antwoord wisten we 
toch wel ‘Hij heeft dat niet gewild!’. Onze ellende is aan ons zelf te wijten. Een preek van die 
zondag kon ik een paar dagen later naluisteren en gaf het aan ‘Christus heeft al onze ellende 
en pijn op zich genomen’; ook dat stukje van mij. Mijn Verlosser leeft. Dank, dank nu allen 
God!  
Elke dag therapie en elke dag gaat het een stuk beter. God heeft de hele schepping prachtig 
gemaakt; ook het lichaam. Hij heeft er een enorm zelf-herstellend vermogen in meegegeven. 
Wonderlijk mooi. En elke dag te merken. Weer leren lopen met hulp van een rollator; wat een 
prachtige uitvinding! 
Vrijdags mag ik al weer naar huis. De arts liet de MRI foto’s nog even zien; ze toonden een 
groot aantal beschadigingen in het aangedane deel van de hersenen. “Er is echt wel wat met 
u aan de hand meneer van den Bosch” zei ze. Ofwel algeheel herstel neemt nog wel een 
paar maanden tijd.  
Goed dat onze voorzitter Jaap had gemaild dat hij alle taken van me, als secretaris, 
overnam. Alle waardering! 
De week erna, op 13 augustus, mochten we ons 
45-jarig huwelijk vieren. Dat kon gelukkig. Wat 
bescheidener als we begin dit jaar hadden 
verwacht. Een deel van onze kinderen in het 
buitenland kon er al niet zijn vanwege corona. 
Evengoed een fijne en dankbare dag. Want middels 
videobellen waren ze er toch deels bij. 
Beste PCOB’ers, dank voor jullie telefoontjes, de 
bemoedigende kaarten. We zijn er zeer dankbaar 
mee en hebben er van genoten! 
Bovenal dank aan onze goede, getrouwe God! Het gaat al weer heel goed met me. 
 
Hartelijke groet Siep en Stevelien van den Bosch 
 

Aandacht voor Eenzaamheid 
 
Plaatselijk wordt momenteel o.a. door Sigma Nijkerk onder het thema “Aandacht voor 
eenzaamheid” onder de aandacht gebracht hoe men met eenzaamheid kan omgaan, zowel 
voor degene die zich eenzaam voelt als voor degenen die zich willen inzetten voor iemand 
die zich eenzaam voelt. U heeft als het goed is een flyer ontvangen waar beide situaties heel 
kernachtig worden beschreven. Wij hebben in het verleden daar ook meerdere keren over 
geschreven en gesproken.  Nu blijkt dat het distribueren van de flyer niet goed gelukt is (de 
flyer zou gelijktijdig met de Stad Nijkerk worden meegezonden) wordt deze nu in ons 
nieuwsbulletin opgenomen. Van harte aanbevolen deze te lezen en naar ik hoop heeft u er 
iets aan. Niettemin altijd bellen naar ons wanneer u daar behoefte aan hebt!!!!! 
. 

Nieuwe folder 
 
Als het goed is heeft u bij ons nieuwsbulletin een mooie folder ontvangen. Graag even wat 
extra informatie hierover. 
“Stap in uw tweede toekomst”  
Ongeveer 10 jaar geleden is er een folder uitgegeven onder de aanhef  “Waarom PCOB?”  
met  veel informatie over onze afdeling. Uiteraard zijn  door de jaren heen veel gegevens die 
niet meer kloppen. Daarom een nieuwe folder met een uitdagende tekst. Niet alleen voor 
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Nieuwe folder 
 
Als het goed is heeft u bij ons nieuwsbulletin een mooie folder ontvangen. Graag even wat 
extra informatie hierover. 
“Stap in uw tweede toekomst”  
Ongeveer 10 jaar geleden is er een folder uitgegeven onder de aanhef  “Waarom PCOB?”  
met  veel informatie over onze afdeling. Uiteraard zijn  door de jaren heen veel gegevens die 
niet meer kloppen. Daarom een nieuwe folder met een uitdagende tekst. Niet alleen voor 
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onze leden maar ook voor nieuwe leden die nu eenmaal hard nodig zijn voor onze 
toekomst…. Een aanmoediging voor u als lid deze folder goed te lezen en zo mogelijk  aan 
potentiële nieuwe leden te geven met de opmerking “kijk eens wat wij allemaal doen aan 
belangenbehartiging…..en nog veel meer”.  
Met dank aan onze secretaris Siep van den Bosch die hier heel druk mee is geweest. 
Van harte aanbevolen en ik hoop dat u een poging waagt iemand met deze prachte folder 
als nieuw lid op te geven.  
 
Jaap Roele, voorzitter 
 

Wij ouderen zijn echte overlevers 
 
Om de lastige periode die ons wordt opgedrongen door het coronavirus door te komen, is het 
goed om de moed niet te verliezen door een stukje scherts. 
 
Wij ouderen zijn echte overlevers, kijk maar naar de veranderingen die wij hebben 
meegemaakt. 
Wij zijn geboren voor het diepvriesvoedsel ontstond. 
Plastic was er nog niet, computers, creditcards en viagra evenmin. 
Wij zijn geboren voordat er huismannen, deeltijdbanen, kinderdagverblijven en 
groepstherapieën waren. 
Wij trouwden eerst en woonden daarna samen: “Eens getrouwd en dan altijd samen” zei de 
dominee. 
Ouders bezoeken was een wekelijkse plicht. 
In onze tijd waren kevers nog insecten en geen auto’s. 
We hadden nog nooit een tiener gezien met een neus-, tong- of navelpiercing. Wel hadden 
we stieren en varkens met neusringen gezien. 
We hadden nog nooit gehoord van GSM, DVD, BSE, XTC en drugs, hippies, junkies en 
yuppies. 
Latrelaties e.d. bestonden niet of we kenden ze toch niet. 
We waren er al vóór de A12, de A27 en de TGV. 
We hadden alleen geheugens met hersencellen. Nu hebben we daarbij nog ROM- en RAM-
geheugens met mega- en gigabytes. 
Toen betekende “Made in Japan” rommel en brol. 
Aids was het Engelse woord voor helpers. 
McDonalds, oploskoffie en kant- en-klaar-maaltijden gebruikten we niet. 
Roken was toen chic en/of stoer. 
Nu paft men zich suf. Drugs is een standaardcultuur van elke dag geworden. 
Sommigen hebben de oorlog nog meegemaakt en de tijd van witte fietsen. 
We wisten nog niets af van geld uit de muur en brood uit de automaat. 
Studentenfeesten begonnen om 8 uur en eindigden steevast om 12 uur. Daarna moesten we 
vlug naar huis, want anders zwaaide er wat. 
Vetkussentjes werden nog niet weggezogen en andere plaatsen nog niet met siliconen 
bijgevuld. 
Een push-up was een jeneveropkikkertje. 
Enz., enz…. 
 
Mijn vrouw vroeg: “Wat doe jij vandaag?” 
Ik zei: “Vandaag doe ik niks” 
Ze zei: “Dat deed je gisteren ook” 
Ik zei: “Ik was nog niet klaar” 
 
Piet Helmus 
Een oudere die ook onder de  corona-tijd lijdt 
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VOOR

Iedereen voelt zich weleens eenzaam. Dit gevoel kan 
een probleem worden als je het sterk of langdurig voelt.        

Eenzaamheid is een persoonlijke ervaring. 
Weet dat je iets aan gevoelens van
eenzaamheid kunt doen. Probeer eens te
bedenken waar die gevoelens vandaan 
komen. Wanneer je dat weet, kun je bepalen 
wat jouw eerste kleine stap naar verandering 
is. Vind je dit lastig? Er zijn mensen die jou 
hierbij kunnen helpen. 

TIPS OM EEN EERSTE KLEINE STAP TE ZETTEN 

•	 Om	mensen	te	ontmoeten	kun	je:
	 Zelf	eens	iemand	uitnodigen	op	de	koffie		
 Je aansluiten bij een club of vereniging
     of een activiteit bezoeken 
   (zie het Ontmoet & Beweegboekje) 
 Gaan bewegen in de buitenlucht
 Vrijwilliger worden
 Een praatje maken met mensen in
 de buurt (bv. de kassière, de buurman) 
•	 Wees	lief	voor	jezelf	en	probeer	positief	te	blijven
•	 Durf	hulp	te	vragen
•	 Verwacht	minder,	waardeer	meer
•	 Wees	tevreden	met	ieder	stapje	dat	je	zet!

Elke verandering begint met een kleine stap.

Voel jij je (weleens) eenzaam?

Wil je meer weten over eenzaamheid en waar jij terecht kunt voor vragen & hulp? 

Kijk dan op de website: www.sigma-nijkerk.nl/eenzaamheid 

of bel naar 033-2474830. 

HIERBIJ NOG EEN AANTAL TIPS

•	 Nodig	iemand	eens	uit	op	de	koffie	 	 	 	
of	maak	samen	een	wandeling

•	 Help	bij	kleine	klusjes	en	maak	gelijktijdig	een	praatje
•	 Vraag	de	ander	eens	om	hulp.	Mensen	vinden	het	vaak	fijn	

wanneer	ze	iets	voor	een	ander	kunnen	doen
•	 Nodig	iemand	uit	voor	een	eetgroep,		

activiteit	of	sport	(zie	het	Ontmoet	&	Beweegboekje)	
•	 Word	vrijwilliger	en	help	een	ander.

VOOR

Iedereen kan iets doen tegen eenzaamheid. Een steuntje in de rug 
van een familielid, vriend of buur kan veel betekenen. 
Het zijn de kleine dingen die het doen.

Eenzaamheid is een gevoel en ieder mens ervaart dit op zijn eigen 
manier. Luister goed en oprecht naar wat een ander bezighoudt
en wijs iemand op de plekken waar hij informatie kan vinden.
Aandacht	en	afleiding	is	veel	waard.	Dit	kan	mensen	gelukkiger	
maken, maar uiteindelijk moet iemand zelf aan de slag met zijn 
gevoelens van eenzaamheid. 

Eenzaamheid voorkomen is beter dan genezen! Dus het is
belangrijk dat ook jij investeert in je vrienden, familie, kennissen en 
andere contacten. Benieuwd naar hoe je dit doet? Neem een kijkje 
op	de	website	onderaan	deze	flyer.

Wil je meer weten over eenzaamheid en waar jij terecht kunt voor vragen & hulp? 

Kijk dan op de website: www.sigma-nijkerk.nl/eenzaamheid 

of bel naar 033-2474830. 

Wie geef jij deze week extra aandacht?

Hoe kun jij je inzetten voor
iemand die zich eenzaam voelt?
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PCOB  ledenbijeenkomsten en reisjes in 2020 
 
Datum Locatie Onderwerp 
8  okt Hoevelaken Vervallen 
14 okt Nijkerk Vervallen 
12 nov Hoevelaken Vervallen 
18 nov Nijkerk Vervallen 
10 dec Hoevelaken Advents bijeenkomst voor alle leden PCOB  Vervallen 
 
Ledenbijeenkomsten in Nijkerk: inloop vanaf 13.45 uur en begin om 14.15 uur. In ‘De Entree’ 
Ledenbijeenkomsten in Hoevelaken: inloop vanaf 14:00 uur en begin 14:30 uur. In ‘De 
Stoutenborgh’ 
 
Inzenddatum kopij Nieuwsbrief van november 2020 – vóór 12 oktober bij de redactie: 
nijkerk@pcob50plus.nl 
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onze leden maar ook voor nieuwe leden die nu eenmaal hard nodig zijn voor onze 
toekomst…. Een aanmoediging voor u als lid deze folder goed te lezen en zo mogelijk  aan 
potentiële nieuwe leden te geven met de opmerking “kijk eens wat wij allemaal doen aan 
belangenbehartiging…..en nog veel meer”.  
Met dank aan onze secretaris Siep van den Bosch die hier heel druk mee is geweest. 
Van harte aanbevolen en ik hoop dat u een poging waagt iemand met deze prachte folder 
als nieuw lid op te geven.  
 
Jaap Roele, voorzitter 
 

Wij ouderen zijn echte overlevers 
 
Om de lastige periode die ons wordt opgedrongen door het coronavirus door te komen, is het 
goed om de moed niet te verliezen door een stukje scherts. 
 
Wij ouderen zijn echte overlevers, kijk maar naar de veranderingen die wij hebben 
meegemaakt. 
Wij zijn geboren voor het diepvriesvoedsel ontstond. 
Plastic was er nog niet, computers, creditcards en viagra evenmin. 
Wij zijn geboren voordat er huismannen, deeltijdbanen, kinderdagverblijven en 
groepstherapieën waren. 
Wij trouwden eerst en woonden daarna samen: “Eens getrouwd en dan altijd samen” zei de 
dominee. 
Ouders bezoeken was een wekelijkse plicht. 
In onze tijd waren kevers nog insecten en geen auto’s. 
We hadden nog nooit een tiener gezien met een neus-, tong- of navelpiercing. Wel hadden 
we stieren en varkens met neusringen gezien. 
We hadden nog nooit gehoord van GSM, DVD, BSE, XTC en drugs, hippies, junkies en 
yuppies. 
Latrelaties e.d. bestonden niet of we kenden ze toch niet. 
We waren er al vóór de A12, de A27 en de TGV. 
We hadden alleen geheugens met hersencellen. Nu hebben we daarbij nog ROM- en RAM-
geheugens met mega- en gigabytes. 
Toen betekende “Made in Japan” rommel en brol. 
Aids was het Engelse woord voor helpers. 
McDonalds, oploskoffie en kant- en-klaar-maaltijden gebruikten we niet. 
Roken was toen chic en/of stoer. 
Nu paft men zich suf. Drugs is een standaardcultuur van elke dag geworden. 
Sommigen hebben de oorlog nog meegemaakt en de tijd van witte fietsen. 
We wisten nog niets af van geld uit de muur en brood uit de automaat. 
Studentenfeesten begonnen om 8 uur en eindigden steevast om 12 uur. Daarna moesten we 
vlug naar huis, want anders zwaaide er wat. 
Vetkussentjes werden nog niet weggezogen en andere plaatsen nog niet met siliconen 
bijgevuld. 
Een push-up was een jeneveropkikkertje. 
Enz., enz…. 
 
Mijn vrouw vroeg: “Wat doe jij vandaag?” 
Ik zei: “Vandaag doe ik niks” 
Ze zei: “Dat deed je gisteren ook” 
Ik zei: “Ik was nog niet klaar” 
 
Piet Helmus 
Een oudere die ook onder de  corona-tijd lijdt 
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onze leden maar ook voor nieuwe leden die nu eenmaal hard nodig zijn voor onze 
toekomst…. Een aanmoediging voor u als lid deze folder goed te lezen en zo mogelijk  aan 
potentiële nieuwe leden te geven met de opmerking “kijk eens wat wij allemaal doen aan 
belangenbehartiging…..en nog veel meer”.  
Met dank aan onze secretaris Siep van den Bosch die hier heel druk mee is geweest. 
Van harte aanbevolen en ik hoop dat u een poging waagt iemand met deze prachte folder 
als nieuw lid op te geven.  
 
Jaap Roele, voorzitter 
 

Wij ouderen zijn echte overlevers 
 
Om de lastige periode die ons wordt opgedrongen door het coronavirus door te komen, is het 
goed om de moed niet te verliezen door een stukje scherts. 
 
Wij ouderen zijn echte overlevers, kijk maar naar de veranderingen die wij hebben 
meegemaakt. 
Wij zijn geboren voor het diepvriesvoedsel ontstond. 
Plastic was er nog niet, computers, creditcards en viagra evenmin. 
Wij zijn geboren voordat er huismannen, deeltijdbanen, kinderdagverblijven en 
groepstherapieën waren. 
Wij trouwden eerst en woonden daarna samen: “Eens getrouwd en dan altijd samen” zei de 
dominee. 
Ouders bezoeken was een wekelijkse plicht. 
In onze tijd waren kevers nog insecten en geen auto’s. 
We hadden nog nooit een tiener gezien met een neus-, tong- of navelpiercing. Wel hadden 
we stieren en varkens met neusringen gezien. 
We hadden nog nooit gehoord van GSM, DVD, BSE, XTC en drugs, hippies, junkies en 
yuppies. 
Latrelaties e.d. bestonden niet of we kenden ze toch niet. 
We waren er al vóór de A12, de A27 en de TGV. 
We hadden alleen geheugens met hersencellen. Nu hebben we daarbij nog ROM- en RAM-
geheugens met mega- en gigabytes. 
Toen betekende “Made in Japan” rommel en brol. 
Aids was het Engelse woord voor helpers. 
McDonalds, oploskoffie en kant- en-klaar-maaltijden gebruikten we niet. 
Roken was toen chic en/of stoer. 
Nu paft men zich suf. Drugs is een standaardcultuur van elke dag geworden. 
Sommigen hebben de oorlog nog meegemaakt en de tijd van witte fietsen. 
We wisten nog niets af van geld uit de muur en brood uit de automaat. 
Studentenfeesten begonnen om 8 uur en eindigden steevast om 12 uur. Daarna moesten we 
vlug naar huis, want anders zwaaide er wat. 
Vetkussentjes werden nog niet weggezogen en andere plaatsen nog niet met siliconen 
bijgevuld. 
Een push-up was een jeneveropkikkertje. 
Enz., enz…. 
 
Mijn vrouw vroeg: “Wat doe jij vandaag?” 
Ik zei: “Vandaag doe ik niks” 
Ze zei: “Dat deed je gisteren ook” 
Ik zei: “Ik was nog niet klaar” 
 
Piet Helmus 
Een oudere die ook onder de  corona-tijd lijdt 

3 
 

onze leden maar ook voor nieuwe leden die nu eenmaal hard nodig zijn voor onze 
toekomst…. Een aanmoediging voor u als lid deze folder goed te lezen en zo mogelijk  aan 
potentiële nieuwe leden te geven met de opmerking “kijk eens wat wij allemaal doen aan 
belangenbehartiging…..en nog veel meer”.  
Met dank aan onze secretaris Siep van den Bosch die hier heel druk mee is geweest. 
Van harte aanbevolen en ik hoop dat u een poging waagt iemand met deze prachte folder 
als nieuw lid op te geven.  
 
Jaap Roele, voorzitter 
 

Wij ouderen zijn echte overlevers 
 
Om de lastige periode die ons wordt opgedrongen door het coronavirus door te komen, is het 
goed om de moed niet te verliezen door een stukje scherts. 
 
Wij ouderen zijn echte overlevers, kijk maar naar de veranderingen die wij hebben 
meegemaakt. 
Wij zijn geboren voor het diepvriesvoedsel ontstond. 
Plastic was er nog niet, computers, creditcards en viagra evenmin. 
Wij zijn geboren voordat er huismannen, deeltijdbanen, kinderdagverblijven en 
groepstherapieën waren. 
Wij trouwden eerst en woonden daarna samen: “Eens getrouwd en dan altijd samen” zei de 
dominee. 
Ouders bezoeken was een wekelijkse plicht. 
In onze tijd waren kevers nog insecten en geen auto’s. 
We hadden nog nooit een tiener gezien met een neus-, tong- of navelpiercing. Wel hadden 
we stieren en varkens met neusringen gezien. 
We hadden nog nooit gehoord van GSM, DVD, BSE, XTC en drugs, hippies, junkies en 
yuppies. 
Latrelaties e.d. bestonden niet of we kenden ze toch niet. 
We waren er al vóór de A12, de A27 en de TGV. 
We hadden alleen geheugens met hersencellen. Nu hebben we daarbij nog ROM- en RAM-
geheugens met mega- en gigabytes. 
Toen betekende “Made in Japan” rommel en brol. 
Aids was het Engelse woord voor helpers. 
McDonalds, oploskoffie en kant- en-klaar-maaltijden gebruikten we niet. 
Roken was toen chic en/of stoer. 
Nu paft men zich suf. Drugs is een standaardcultuur van elke dag geworden. 
Sommigen hebben de oorlog nog meegemaakt en de tijd van witte fietsen. 
We wisten nog niets af van geld uit de muur en brood uit de automaat. 
Studentenfeesten begonnen om 8 uur en eindigden steevast om 12 uur. Daarna moesten we 
vlug naar huis, want anders zwaaide er wat. 
Vetkussentjes werden nog niet weggezogen en andere plaatsen nog niet met siliconen 
bijgevuld. 
Een push-up was een jeneveropkikkertje. 
Enz., enz…. 
 
Mijn vrouw vroeg: “Wat doe jij vandaag?” 
Ik zei: “Vandaag doe ik niks” 
Ze zei: “Dat deed je gisteren ook” 
Ik zei: “Ik was nog niet klaar” 
 
Piet Helmus 
Een oudere die ook onder de  corona-tijd lijdt 

3 
 

onze leden maar ook voor nieuwe leden die nu eenmaal hard nodig zijn voor onze 
toekomst…. Een aanmoediging voor u als lid deze folder goed te lezen en zo mogelijk  aan 
potentiële nieuwe leden te geven met de opmerking “kijk eens wat wij allemaal doen aan 
belangenbehartiging…..en nog veel meer”.  
Met dank aan onze secretaris Siep van den Bosch die hier heel druk mee is geweest. 
Van harte aanbevolen en ik hoop dat u een poging waagt iemand met deze prachte folder 
als nieuw lid op te geven.  
 
Jaap Roele, voorzitter 
 

Wij ouderen zijn echte overlevers 
 
Om de lastige periode die ons wordt opgedrongen door het coronavirus door te komen, is het 
goed om de moed niet te verliezen door een stukje scherts. 
 
Wij ouderen zijn echte overlevers, kijk maar naar de veranderingen die wij hebben 
meegemaakt. 
Wij zijn geboren voor het diepvriesvoedsel ontstond. 
Plastic was er nog niet, computers, creditcards en viagra evenmin. 
Wij zijn geboren voordat er huismannen, deeltijdbanen, kinderdagverblijven en 
groepstherapieën waren. 
Wij trouwden eerst en woonden daarna samen: “Eens getrouwd en dan altijd samen” zei de 
dominee. 
Ouders bezoeken was een wekelijkse plicht. 
In onze tijd waren kevers nog insecten en geen auto’s. 
We hadden nog nooit een tiener gezien met een neus-, tong- of navelpiercing. Wel hadden 
we stieren en varkens met neusringen gezien. 
We hadden nog nooit gehoord van GSM, DVD, BSE, XTC en drugs, hippies, junkies en 
yuppies. 
Latrelaties e.d. bestonden niet of we kenden ze toch niet. 
We waren er al vóór de A12, de A27 en de TGV. 
We hadden alleen geheugens met hersencellen. Nu hebben we daarbij nog ROM- en RAM-
geheugens met mega- en gigabytes. 
Toen betekende “Made in Japan” rommel en brol. 
Aids was het Engelse woord voor helpers. 
McDonalds, oploskoffie en kant- en-klaar-maaltijden gebruikten we niet. 
Roken was toen chic en/of stoer. 
Nu paft men zich suf. Drugs is een standaardcultuur van elke dag geworden. 
Sommigen hebben de oorlog nog meegemaakt en de tijd van witte fietsen. 
We wisten nog niets af van geld uit de muur en brood uit de automaat. 
Studentenfeesten begonnen om 8 uur en eindigden steevast om 12 uur. Daarna moesten we 
vlug naar huis, want anders zwaaide er wat. 
Vetkussentjes werden nog niet weggezogen en andere plaatsen nog niet met siliconen 
bijgevuld. 
Een push-up was een jeneveropkikkertje. 
Enz., enz…. 
 
Mijn vrouw vroeg: “Wat doe jij vandaag?” 
Ik zei: “Vandaag doe ik niks” 
Ze zei: “Dat deed je gisteren ook” 
Ik zei: “Ik was nog niet klaar” 
 
Piet Helmus 
Een oudere die ook onder de  corona-tijd lijdt 


