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‘Ieder nadeel heb zijn voordeel’ zei ene Johan 
Cruyff destijds. En dat blijkt ook vandaag geldig. 
Het virus houdt ons binnen, maar daar zijn 
(gelukkig) ook wel enkele voordelen aan 

verbonden: eindelijk tijd voor een aantal klusjes in de tuin en 
in de woning, voor een grondige poetsbeurt van fiets en auto, 
voor het ordenen van de papierwinkel, maar ook voor een 
goed boek, voor die video’s/dvd’s die daar al zo lang liggen te 
wachten, voor een lui moment in een luie zetel of nog, voor 
meer aandacht voor de partner. En bovenal misschien: de 
stilte – weinig (sluip)verkeer, geen vliegtuigen. En die stilte 
neemt stress weg, kalmeert en doet ons dingen ontdekken 
waar we voordien geen aandacht voor hadden – het fluiten 
van de vogels, het ontluiken van planten en bloemen, al 
wandelend of fietsend ongekende paden en steegjes 
verkennen. 
Tot slot: als we Luc Swinnen, expert in stress en burn-outs, 
mogen geloven, is ook verveling niet nutteloos…
Hiermee wou ik even het positieve van de huidige epidemie 
belichten. Want vanuit de media wordt er al genoeg negatieve 
berichtgeving de wereld in gestuurd, dacht ik zo.
Wel mogen we niet vergeten dat er heel wat van onze 
medemensen (erg) moeilijke momenten doormaken. Daarom: 
kennen jullie iemand in zulke situatie, doe de moeite om er 
even een praatje mee te gaan slaan – op afstand wel te 
verstaan – of een belletje te plegen. Even zwaaien aan de 
venster naar een minder mobiele en/of eenzame oudere kan 
wonderen doen.
De versoepeling van de lockdown-maatregelen als gevolg van 
de beslissingen van de laatste veiligheidsraad houden, wat de 
65-plussers betreft, geen wijzigingen in. Zoals jullie, had ook ik 
het misschien liever anders gezien. Maar in de huidige context 
moeten we voldoende realiteitszin betonen om te beseffen dat 
dit niet mogelijk is. Hoe graag we ook onze kinderen en 
kleinkinderen, onze familie, onze vrienden, onze collega’s 
clubleden en andere kennissen zouden willen terugzien, we 
zullen nog een tijdje afstand moeten houden. Hoe lang? Wie 
zal het zeggen?
Wat dat betekent voor onze activiteiten kunnen we niet 
voorspellen. Wel is het zo dat we onze barbecue van 18 juni 
e.k. moeten annuleren. Over toekomstige lezingen kan ik jullie 
alleen zeggen dat de gemiste voordrachten van maart, april en 
mei jl. al ingeplant werden in het volgende werkjaar. Turnen en 
wandelen zullen niet heropstarten vóór 18 mei (en ook daar 
heb ik sterke twijfels bij).   (lees verder op volgende pagina)
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Onze tweedaagse naar Luxemburg of een daguitstap in 
België blijven voorlopig gepland in september. Maar ook dat 
is onder voorbehoud. 
Het bestuur blijft in elk geval de situatie op de voet volgen en 
zal jullie op de hoogte houden. 
Maar ook deze ‘oorlog’ gaan we winnen. Alleen moeten we 
met zijn allen de nodige discipline en het nodige geduld 
opbrengen. En dat zal nog even duren.
We zullen mekaar dus pas binnen enkele maanden weer 
kunnen ontmoeten. Hou ondertussen afstand, maar wees 
niet afstandelijk, zoals onze Neos-koepel zo mooi zegt in het 
corona-krantje dat jullie onlangs mochten ontvangen. Mooi 
initiatief trouwens, dat krantje. En ik maak van de 
gelegenheid gebruik om onze nationale directeur te 
ondersteunen in zijn vraag om de meegestuurde affiche aan 
jullie raam te bevestigen. Een extra gelegenheid om 
publiciteit te maken voor onze club, vind ik ook.
Hou het veilig en gezond!
Karel
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We zijn aan huis gekluisterd, 
kunnen de kinderen niet zien  
en wij, ondernemende 
senioren, zagen elkaar ook al 
in geen eeuwigheid meer. Als 
de tristesse je overvalt, luister 
dan naar de zang van de 
merel, de alarmroep van de 
bosuil, of de roep van de 
koolmees. Daar word je ineens 
vrolijk van. Klik op: 
Zang van de merel (Met dank aan 

Jarek Matusiak).

Meezingen met Britse 100-
jarige oorlogsveteraan Captain 
Tom Moore is ook een 
aanrader. Klik op: 
You'll never walk alone 
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Verjaren in mei

De gemeente Tervuren deelt mee dat 
ze 25.000 herbruikbare mondmaskers 
zal bestellen voor haar inwoners. 
Deze levering zal gebeuren in de week 
van 11 mei. 
Na ontvangst, zal de gemeente laten 
weten hoe deze zullen verdeeld 
worden onder de bevolking. 

https://www.vogelgeluid.nl/merel/
https://youtu.be/LcouA_oWsnU

