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Beste Neos-vrienden,

We gaan de tiende week in van deze 
lockdown, zonder dat er voor de 65-
plussers wezenlijk iets is veranderd, 

behalve dan misschien dat de ‘regel van vier’ van 
toepassing blijft.
De volgende fase van versoepeling staat gepland 
voor 8 juni. Wat de activiteiten van onze club 
betreft, zal dat echter niets veranderen.
Ons werkjaar zit er dus op. 
Het enige wat ik jullie kan vertellen over de nabije 
toekomst, is dat we twee van de drie geschrapte 
voordrachten plannen in september en oktober. 
‘Wat met recyclage?’ en ‘Over de namen van 
mensen en dieren’ staan ingeschreven resp. op 
10/09 op 1/10. De derde gemiste lezing 
‘Levenskwaliteit en 70-plus’ zal plaatshebben op 
4/02/2021. 
Weliswaar is dit nog steeds onder strikt 
voorbehoud.
Wat de rest van ons programma ‘20/’21 betreft 
hebben we intussen de nodige info ontvangen 
vanwege onze koepel. Met het bestuur kunnen we 
dus beginnen bestuderen, elimineren en 
uiteindelijk keuzes maken om er het best 
mogelijke programma uit te sublimeren.
Gezien er niet meer nieuws te vertellen valt hebben 
we ervoor gekozen in dit infoblad enige variatie te 
brengen met wat proza en wat poëzie - meer of 
minder ernstig - en enkele weetjes en citaten. We 
wensen jullie veel leesgenot.
Laat intussen de moed niet zakken en geniet van het 
mooie weer, dat ons toch wel erg gunstig gezind is!

Karel

P.S. Voel je de kriebels om ook iets te schrijven of 
heb je een interessant artikel gevonden? Niet 
aarzelen, bezorg het aan een van onze 
bestuursleden en het wordt gepubliceerd.

Extra infoblad

MEI 2020

FAMILIENIEUWS
Wij hebben afscheid moeten nemen van 
ons verdienstelijk clublid sedert juli 
2017, mevrouw Fernande Thonet op 
5 mei in Leuven. Zij was 80 jaar oud, 
erevoorzitter van Samana Tervuren en 
erevoorzitter en oprichter SAR Tervuren. 
Aan de familie en vrienden bieden wij 
onze christelijke deelneming aan.

Marie-Jeanne Borremans, 
Maria Cambré, Anny Denys, 
Jeannine Desees, André 
Janssen, Christine 
Kaferbock, Martin  Lemmens, 
Jeannine Schoonejans, 
Gusta Van  Winckel.

Hartelijk gefeliciteerd allemaal ! 

Verjaren in Juni



Neos Tervuren – Rekening BE61 4345 1675 9117

Wij laten Karel niet in de kou staan, dus vallen we maar meteen met de deur in huis. Bovenstaande foto 
heeft geen titel en het bijbehorende verhaaltje is zoek geraakt (zie hieronder). Wie laat zich door het 
beeld inspireren en bezorgt ons het resultaat?  Er is één voorwaarde: het woord “Corona” moet in de 
tekst voorkomen.

Veel schrijfplezier!



E-mail adressen van bestuursleden

Karel Van Can, voorzitter, kavaca@telenet.be | Oswald Pintelon, secretaris – opintelon@skynet.be |
Guy Maes, penningmeester – gd.maes@skynet.be | Dieke Kuyper, webbeheer – d.kuyper@skynet.be | 
Jan De Broeck, verslaggever – jandebroeck@scarlet.be | Hilde Servaes, reisverantwoordelijke – 
hilde.mellaerts1@gmail.com | Denise Philips, bestuurslid, deniesephilips@outlook.be | Anny Willems, 
bestuurslid – willems.anny@telenet.be.
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Als ze kranig is en fit
en niet in drie bubbels zit,
als ze keurig afstand houdt
en ze is nog niet te oud.

En tenzij de overheid
zich bedenkt in tussentijd,
mag de bomma ‘t kot ontsmetten
en weer op de kindjes letten!

Dagvers

Stijn De Paepe
De Morgen

1,5 meter

Er was eens een wereld waar we zomaar konden buitenstappen wanneer we maar wilden.

Mensen kwamen elkaar overal tegen en gaven een hand, een kus of soms wel drie of vier kussen.

Sommigen die elkaar graag zagen gaven een knuffel, soms wel minutenlang.

Er werd al eens een schouderklopje gegeven bij een goeie daad, of een duw tijdens de sport.

Een streling als troost na een val, of iemand kwam zomaar jouw tranen wegvegen bij verdriet.

Er waren feesten waar je samen kon gaan dansen, zelfs heel dicht bij elkaar.

Mensen konden zomaar hoesten of niezen in drukke straten, niemand kreeg een boete.

En als de mensen dan naar huis gingen, wasten sommigen hun handen, anderen dan weer niet.

Kaat Pype in De Standaard van 25/26 april 2020
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Gezegden en (nuttige 

en nutteloze) Weetjes 

De wereld is een gevaarlijke plek om te wonen, niet vanwege de mensen die kwaad 
willen, maar vanwege de mensen die daar niets tegen doen (Albert Einstein).

Leven is eeuwig en liefde is onsterfelijk. De dood is slechts 
een horizon en een horizon is niets anders dan de grens 
van ons gezichtsvermogen (Stef Bos, Nederlandse zanger).

Een vrouw staat gemiddeld 287 dagen van haar leven voor de kledingkast
Mannen zijn zich scherper van hun gebreken bewust omdat ze er meer hebben.

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.

Het enige wat je met liegen bereikt is niet geloofd 
worden als je de waarheid spreekt (Aristoteles).

De goedkoopste facelift is... een glimlach.

1 op 2 Belgen kan geen online formulier invullen en 1 op 5 kan geen mail 
versturen.  MAAR: de ‘homo digitalis’ is een patiënt, een neurologische ramp 
op gigantische schaal (dixit Oliver Sacks, neuroloog en schrijver 1933-2015).

Een groot voordeel van ouderdom is dat je veel van je fouten aan je leeftijd kan toeschrijven.


