
Beste vrienden,

De hoop op een meer ‘normaal’ leven, die 
ik uitdrukte in mijn laatste editoriaal, is ijdel 
gebleken. Terug naar af en alles opnieuw in 
de voorwaardelijke wijs dus of toch ten-
minste met striktere maatregelen, helaas.

Onze voordracht over Beethoven komt niet 
in het gedrang. We zullen dus toch hulde 
kunnen brengen aan deze grootmeester, zij 
het dan met een jaar vertraging en mits in-
achtneming van de gemeentelijke voor-
schriften in het kader van de coronapan-
demie.

Wat deze laatste betreft heb ik een mooi 
editoriaal gelezen in het magazine Actueel  

Tervuren, december 2021



van de Vlaamse Ouderenraad. Ik vond dat 
ik deze jullie niet mocht onthouden en jul-
lie vinden het dus verder in deze uitgave.

Voor het overige hebben we het menu afge-
sproken met St. Jan Events voor ons ban-
ket in januari. Details vinden jullie ook ver-
der in dit blad. Het wordt zonder twijfel een 
echt feestmaal.

Tot slot herinner ik jullie eveneens aan het 
gezellig samenzijn dat we organiseren met 
Okra Tervuren op 7 december e.k. Details 
op bijgevoegde uitnodiging.

Blijf gezond en hopelijk tot binnenkort.

Karel

F a m i l i e n i e u w s
Verjaren in december:
Viviane Ackermans, Nadine Buekenhout, 
Jacqueline De Buys, Bob Nootens, 
Odette De Brouwer, Jacques Victoor. 
Hartelijk proficiat !



Eind november vierden Oswald Pintelon 
en Marietta Conrath hun briljanten huwe-
lijksjubileum. Onze felicitaties aan het ju-
bilerend echtpaar!
We begroeten ons nieuwe lid:
Leontina Anthoon 
Wees welkom in onze club!

Lidgeld 2022

ACTIVITEITEN  

Periode 1/09/2021 t/m 31/12/2022. 
38 € per persoon, te storten op  reke-
ning BE61 4345 1675 9117 van Neos 
Tervuren. Uiterste betalingsdatum: 25 
november. Je bent tegelijk lid van de 
erkende sportfederatie SPORTIEVAK. 
Voor maar 25 € kunnen de fietslief-
hebbers onder jullie een fietsbij-
standsverzekering bij VTB afsluiten.



Turnen –  elke donderdag van 10 tot 
11 uur in sporthal Diependal.
Info bij O. Pintelon, tel 02 767 73 55.

Wandelen – elke maandag, vertrek 
om 13u45 aan de kapel van de Heilige 
Rita, hoek Duisburgsesteenweg en 
Hertenbergstraat. 

Donderdag 2 december – 14u30  
Zaal De Wilg

Voordracht “Beethoven, de grote ge-
weldenaar”, door Jos Meersmans.
Schubert vertelt over de muziek, het le-
ven en de liefdes van zijn idool 
Beethoven. Verteltheater, geïllustreerd 
met tal van korte muziekfragmenten.
Op 16 december 2020 werd de 250ste 
verjaardag van Beethoven wereldwijd 
herdacht. 

CST tonen aan ingang.



HAITINK   
Muziek is niet de noten,
maar de stilte tussenin
en het einde dat al doorklinkt
in de tonen van ’t begin.

Muziek is niet de strijkers,
niet de kopers, niet het hout,
niet het slagwerk, maar de klankkleur.
Dialoog in duizendvoud.

Muziek is niet de maestro
die de plak zelfzuchtig zwaait.
Muziek is vuur dat zindert,
licht dat onverminderd laait.

Uit “Dagvers”
STIJN DE PAEPE

DINSDAG 7 DECEMBER. 14U. Zaal de Wilg.
NEOS ontmoet OKRA Tervuren Centrum  
voor een GEZELLIG  SAMENZIJN. 
Zie bijgaande uitnodiging.



N i e u w j a a r s b a n k e t   

Donderdag 13 januari 2022 om 12 uur
Sint-Janszaal, Kerkstraat 23a, Tervuren

Aperitief met drie hapjes 

Rundscarpaccio met rode biet, 
beukenzwam en pompoen 

Victoriabaars met waterkers,
peterseliewortel en grijze garnaaltjes



Eendenborstfilet met knolselderpuree, 
witloof en veenbes

Dessertassortiment met vanille, 
chocolade en rood fruit

Koffie en garnituur

Praktische inlichtingen

Wijnen (wit en rood) en water inbegrepen.
Inschrijven door storting van € 55 pp. op 
rekening nr. BE61 4345 1675 9117 met 
vermelding van naam en aantal personen, 
uiterlijk op donderdag 6 januari 2022
Contactpersonen: Guy Maes, 02/687 46 06, 
gd.maes@skynet.be – Oswald Pintelon, 
02/767 73 55,  opintelon@skynet.be

mailto:opintelon@skynet.be
mailto:gd.maes@skynet.be


VERSLAGEN

Lezing ‘Lang leve de vergrijzing’
door  Patrick Deboosere

 op 10/11/2021

Omwille van mijn grijze haren was ik er als 
de kippen bij om nog voor de lezing het boek 
van de spreker te kopen om zeker te zijn er 
een te hebben voor als ik tijdens zijn uiteen-
zetting de draad zou kwijtraken. Maar dat 
viel al bij al nogal mee. 
Patrick Deboosere is demograaf: hij peilt, cij-
fert en meet.  Zijn uiteenzetting zal uit zes 
punten bestaan.

1) Het succes van de vergrijzing.
Spreker gaat in op de levensverwachting 
van mannen in België van 1841 tot 2015. 
Deze gaat van 41 jaar in 1841 tot 79 jaar in 
2015. Levensverwachting is een samenvat-
tende maat voor de sterfte op een bepaald 
moment in onze samenleving. Maar on-
danks de gestegen levensverwachting blijft 



de maximale leeftijd van de mens gebon-
den aan zijn menselijke carrosserie die in 
honderdduizenden jaren evolutie niet dras-
tisch gewijzigd is. Tot op heden was Jeanne 
Calmant, die in 1997 overleed, de mens die 
de hoogste leeftijd bereikte en die bedroeg 
122 jaar en 164 dagen.

2) Eos en Tithonos
Volgens de Homerische hymne aan 
Aphrodite werd Tithonos 'geroofd' door 
Eos, waarna zij Zeus vroeg Tithonos onster-
felijk te maken. Zeus deed dit inderdaad, 
maar gaf hem niet de eeuwige jeugd. Met 
de loop der jaren werd hij daarom steeds 
ouder. Eos weerde hem daarop uit haar 
bed, maar bleef wel voor hem zorgen. Uit-
eindelijk raakte Tithonos geheel verzwakt 
door ouderdom en legde Eos hem in een 
aparte kamer met gesloten deuren. 
Tithonos wilde zo niet langer leven, maar 
kon niet meer sterfelijk gemaakt worden. 
Uiteindelijk veranderde Eos hem in een 
sprinkhaan. 
Velen dromen van de eeuwige jeugd en in de 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeus


film La Dolce Vita van Fellini wordt zelfs de 
fontein van de eeuwige jeugd getoond. De 
realiteit is helaas anders: wij blijven er niet 
uitzien zoals we eruit zagen toen we 16 
waren.

Marcello Mastroianni en Anita Ekberg in La 
Dolce Vita.

3) 60 is het nieuwe 40

wordt wel eens gezegd en sommigen kopen 
dan nog snel een Harley Davidson om er 
mee naar een lezing van Neos te rijden. An-
deren houden het bij een exclusieve elektri-
sche fiets. Maar het verouderingsproces 



vandaag is hetzelfde als 20 jaar geleden. De 
kwaliteit van het zicht neemt onherroepe-
lijk af vanaf het veertigste levensjaar – ge-
middeld gesproken – en ook de cognitieve 
processen verlopen niet meer zo snel. De 
global activity limication indicator (GALI) 
geeft aan hoeveel dagen per jaar wij onge-
schikt zijn om bepaalde handelingen te 
doen en dit aantal stijgt met de leeftijd.

De politici manen ons aan om langer te 
werken, maar niet iedereen is Linda De Win 
en als de mensen mogen kiezen, willen de 
meesten stoppen met werken rond hun 
zestigste omdat het aantal kwalen zoals 
rugklachten en stressonbestendigheid  be-
ginnen toe te nemen.

4)  De gevolgen van de vergrijzing

Een van de mantra’s van een groep politici 
is dat de vergrijzing onbetaalbaar is en dat 
daarom de pensioenleeftijd moet 
opgetrokken worden, zelfs tot 74 jaar, maar 
is dit ook zo? Spreker verwijst naar een 
tabel die ik niet duidelijk op scherm kan 



lezen – dit komt overeen met de 
bevindingen over de kwaliteit van het zicht 
boven het veertigste levensjaar – maar ik 
vind de tabel terug in zijn boek op bladzijde 
111. Het gaat om de componenten van de 
budgettaire kosten van de vergrijzing 
tussen 2013 en 2060 opgemaakt door de 
SCvV wat staat voor de Studiecommissie 
voor de Vergrijzing. Welnu, deze kost stijgt 
van 26,4% van het Bruto Binnenlands 
Product (BBP) in 2013 tot 30,6% in 2060. 
Dus een vermeerdering met 4,2%. Het 
aantal 67-plussers zal stabiliseren vanaf 
2040 omdat we nu nog altijd de gevolgen 
zien van de babyboom, maar deze zullen 
afnemen.

5)  Is de vergrijzing betaalbaar?
Of de vergrijzing betaalbaar is of niet, is 
vooral een politieke keuze. Er is namelijk 
quasi geruisloos een verandering in ons eco-
nomisch denken gekomen. Na de beurscrash 
in 1936 kwam er the New Deal van Franklin 
Roosevelt en die baseerde zich op de econo-
mische theorieën van John Maynard Keynes 



die vertrok vanuit een vraageconomie. On-
der invloed van een aantal Amerikaanse po-
litici heeft men de ideeën van Keynes laten 
vallen en is men naar een aanbodeconomie 
gegaan waarbij men de economische theo-
rieën van Hayek en Friedmann als normge-
vend begon te beschouwen. Als het in Parijs 
regent, druppelt het in Brussel zegt men wel 
eens, maar hier gaat het over de ideeën uit 
de USA die uiteindelijk ook in Europa zijn 
doorgedrongen. De strategie van Lissabon 
gaat in deze richting en werd in 2000 aange-
nomen. Het boek ‘Red de Vrije Markt’ van 
Johan Van Overtveldt uit 2012 slaat precies 
dezelfde richting in. Zo ziet u maar dat intel-
lectuelen net trekvogels zijn: als de zwerm 
naar een bepaalde bestemming vliegt, vlie-
gen ze allemaal mee en zetten hun verstand 
op nul. Teneur in al deze beschouwingen is 
dat hun monetaire theorie de enige juiste is 
en dat enkel de man in de straat nog moet 
overtuigd worden. Intussen deelt de gewone 
man minder en minder in de welvaartskoek 
en worden de 1% allerrijksten nog rijker. Dit 
laatste doet zich vooral in de USA voor.



6)  Een economie voor de 21ste eeuw.
Er zijn negen planetaire uitdagingen om 
ons naar een veilige toekomst te loodsen.

De bevolkingsexplo-
sie hoort daar zelfs 
niet bij want tegen 
2070 zal de bevol-
king niet verder 
groeien, volgens de 
laatste prognoses.

Vandaag is in België 
de rijkdom vier keer groter dan in 1960 en 
toch nog op een aanvaardbare manier ver-
deeld tussen de bevolking. Hoe kunnen we 
het goede leven hebben en toch onze pla-



neet respecteren alsmede onze grijze me-
demens?

De spreker 
krijgt een luid 
applaus na zijn 
heldere uiteen-
zetting en be-
antwoordt nog 
twee vragen 
die vanuit het 

publiek gesteld 
worden. Een van de 
aanwezigen zet zijn 
elektrische Harley 
Davidson nog snel 
naast de vlag van 
Neos, laat even de 
motoren brullen zo-
dat iedereen opkijkt 
en vlamt dan tegen 
een astronomische 
snelheid huiswaarts. 

Daar spuit hij zijn bolide grijs.
Jan De De Broeck



    Beelden Lode De Reymaker 



Melodieën voor Miljoenen 
Dansen van Moskou tot Madrid

  Koningin Elisabethzaal Antwerpen  
15/11/2021

In een goed gevulde concertzaal waren 14 club-
leden present om opnieuw een concert  bij te 
wonen van het Frascatie Symphonic huisorkest. 
Hun vorig optreden was in februari 2020.

Bij een babbel tussen presentator Fred 
Brouwers en dirigent Kris Stroobants vertelde 
Kris dat enkele muzikanten noodgedwongen 
het orkest hadden verlaten om 
elders een job te vinden die meer werkzeker-
heid gaf. 
Inmiddels hebben vooral jongere talentvolle 
muzikanten zich gemeld bij het orkest.

Gedurende twee uur lieten we ons meevoeren 
en konden wij genieten van een muzikale reis 
door Europa, feilloos  gebracht door het symfo-
nisch huisorkest.
Door corona, was tenor Denzil Delaere 
afwezig. Sopraan An De Ridder bracht  met ani-
mo gekende liedjes zoals Carmen, Bolero,
Valencia, C’est l’amour, die vlot door het publiek 



werden meegezongen. 
We hebben er van genoten.

Tot slot, met een staande ovatie, dankten de 
aanwezige Neos-leden de muzikanten voor het 
uitgevoerde concert.

Oswald Pintelon 

LEZERSRUBRIEK

Als u met de eindejaars-
feesten een glaasje bubbels 
drinkt, gooi die dopjes dan 
niet weg maar breng ze 
mee naar het  Nieuwjaars-
banket op 13 januari 2022.

Met dank bij voorbaat en 
beste wensen.

Uw penningmeester 
Guy Maes, 
champagne- en schuim-
wijndopjes verzamelaar.



Van anderhalve meter naar anderhalve 
graad

Jul Geeroms, voorzitter Vlaamse Ouderenraad, in 
hun magazine Actueel van oktober 2021. 

 Het voorbije jaar beleefden we – en beleven 
we eigenlijk nog steeds – een nooit geziene 
crisis veroorzaakt door het coronavirus. 
En ook de klimaatproblematiek is actueler 
dan ooit. Ik stel vast dat er heel wat gelijkenis-
sen zijn tussen beide.

In de eerste plaats hebben deze beide crisis-
sen een wereldwijde impact. De coronacrisis 
breidde zich door de globalisering razendsnel 
uit naar alle landen en continenten. Maar niet 
al die landen werden op dezelfde wijze ge-
troffen, laat staan dat ze allemaal dezelfde 
middelen hadden om de crisis te bestrijden. 
Die onrechtvaardigheid zien we ook terugko-
men in de klimaatproblematiek, die we even-
eens globaal voelen. En oorzaken en gevol-
gen lijken er evengoed ongelijk verdeeld. Ge-
tuige hiervan zijn de vele overstromingen, 



bosbranden, droogtes en overvloedige neer-
slag. En het valt op dat de minst ontwikkelde 
landen het zwaarst getroffen worden, terwijl 
ze over minder capaciteit beschikken om 
kwetsbare mensen en streken te bescher-
men.
Ook de cruciale rol die de wetenschap speelt, 
komt in beide crisissen terug. Tijdens de pan-
demie hielp de wetenschap ons om snel de 
aard van het virus te doorgronden, risicositu-
aties in kaart te brengen, preventiebeleid uit 
te tekenen en hoogstaande intensieve zorgen 
toe te dienen. En zonder internationale we-
tenschappelijke samenwerking zaten we nu 
nog niet in de fase van de oplossing: een gi-
gantische vaccinatiecampagne gericht op zo-
veel mogelijk mensen. In de klimaatproble-
matiek speelt de wetenschap evengoed een 
onmiskenbare rol. 
Door onderzoek weten we dat de tijd dringt, waar 
de bronnen van klimaatopwarming zitten en ont-
wikkelen we continu nieuwe manieren om kli-
maatopwarming onder controle te krijgen.
Tot slot treffen beide crisissen alle generaties, 



jong én oud. Mentaal én fysiek. En ook het ant-
woord moet intergenerationeel zijn: enkel samen 
kunnen we deze uitdagingen het hoofd bieden. 
Jong en oud. In het belang van ons eigen welzijn 
en dat van onze kinderen en kleinkinderen.

(Ingezonden door Karel Van Can)


