
Beste leden,                                                                                                                    Aalst     augustus 2020 

De Corona tijd ( Covid 19 ) heeft ons wakker geschud; het is heel duidelijk geworden dat wij, 
senioren, steeds méér op elkaar aangewezen zijn. 
De eenzaamheid onder ons, senioren, neemt snel toe.  Dat komt natuurlijk ook omdat onze 
kinderen moeten werken, om hun manier van leven vast te kunnen houden. En één inkomen 
is niet meer toereikend voor het onderhouden van hun gezin en eventuele leuke en 
ontspannende dagen en weken ( vakanties ). 
De welvaart die wij voor en met onze jongelui hebben verworven, is voor hen niet meer weg 
te denken uit hun dagelijks bestaan. 
 
Voor een aantal van ons, senioren, is een week wel erg lang; zeker nu in deze Corona tijd  
geen bezoek van ( klein- ) kinderen ontvangen mag worden. Maar zeker voor diegenen die 
alleen zijn, is dit wel erg benauwend en vaak eenzaam. 
Daarom leek het ons een goed idee om van de woensdagmiddag een aangename  
ontspanningsmiddag te maken; midden in de week een gezellige onderbreking van de week.   
. 
Daarom willen wij starten met een nieuw programma en wel op 16 september en 7 oktober. 
De bijeenkomst is van  14.00 u. tot 16.30 u. Als het een plezierige activiteit lijkt te worden, 
willen we daarna iedere woensdagmiddag wanneer er geen andere activiteit is daarmee 
doorgaan. “ LEES ALTIJD  DE NIEUWSBRIEF” 
Een soort sociëteit middag dus. Wat de inhoud hiervan wordt, weten wij nog niet precies. 
Het is wel de bedoeling dat niet iedere woensdagmiddag hetzelfde gebeurt.                           
Jullie kunnen nl. zelf ook iets aanleveren: je levensverhaal vertellen of leuke anekdotes of 
een pas ontdekt spel of een uitdagende quiz of film of een lezing of een dia presentatie….. 
kortom alles wat je interessant vindt. 
Alle ideeën voor deze middag zijn welkom. Een dansje behoort ook tot de mogelijkheden.   
Een gezellig praatje,  bijpraten, een spelletje doen. Bijna alles is mogelijk, het gaat tenslotte 
om jullie, wat jullie leuk vinden en wat uitvoerbaar is. 
De kosten van deze middag zijn € 3.- . Koffie is daarbij wel inbegrepen; drank niet.  
Mocht dit allemaal lukken, dan gaan we proberen om dit uit te breiden naar de voormiddag 
Maar dan daarbij een gezamenlijke lunch en meer eigen bijdrage. Starttijd dan ca. 11.00u. 
Alles hangt af van de vraag of er voldoende animo is onder onze leden. 
 
En………………..herken je jezelf in deze overdenking ? 
Wie heeft het in deze Corona tijd .                   Om zo maar eens iets te benoemen.                      
Te zeggen over het seniorenbeleid.                  Kijk nu naar al onze mooie pensioenen.                      
Was mijn overheid wel alert genoeg.               Net of wij senioren niet meer kunnen rekenen.                         
Of is deze vraag nog veel te vroeg!                  Wat dit voor veel ouderen kan betekenen.       
Alléén ben je helemaal geen partij.                  Nu onze pensioenpot zo is gaan groeien. 
Ook al voel je, je soms lekker vrij.                     Mogen wij er ons niet meer mee bemoeien.             
Wij moeten aan de weg blijven timmeren      Afbraak van ons zorgstelsel is ook een bewijs.                              
Daar wil ik jullie wel aan herinneren.               Wij worden soms vergeten wij zijn immers grijs.   
 Omanido   Bert       


