
Tervuren, juni 2021

Beste vrienden,

Jullie hebben het allemaal zeker ook vernomen: 
de samenkomst van het Overlegcomité is 
uitgesteld tot 4 juni. Aansluitend moeten dan 
nog het MB en de desbetreffende protocollen 
worden opgesteld met de toe te passen 
maatregelen. Helaas is dit ruim te laat om dan 
nog te beslissen onze lezing te laten doorgaan 
of te annuleren. Einde mei was al erg scherp.

Het spijt ons heel erg, maar we zijn dus alweer 
verplicht de voordracht van 10 juni uit te 
stellen tot een latere datum. En wat de 
turnlessen betreft, wordt het misschien ook 
een dubbeltje op zijn kant. Oswald volgt het op 
van nabij en zal tijdig de deelnemers op de 
hoogte stellen.
We durven hopen dat de maand juli eindelijk 
soelaas zal brengen en ons zal toelaten toch 



enkele activiteiten te organiseren tijdens de 
zomervakantie. Meer daarover in ons volgende 
infoblad. 

Het pad naar de vrijheid ligt nog steeds bezaaid 
met hindernissen. Maar we zijn op de goede 
weg en het bestuur staat klaar om jullie 
opnieuw te entertainen van zodra de 
mogelijkheid daartoe geboden wordt. En het 
moment daarvoor lijkt mij niet meer zo veraf.

En wij allen, wij houden vol en ‘we zullen 
doorgaan, als niemand meer verwacht dat we 
doorgaan’, zoals Dieke schreef.

Karel
 

Life is a journey not a race  

Fami l i en i euws

Verjaren in Juni

Marie Jeanne Borremans, 
Anny Denijs, Jeannine Desees,
André Janssen, Ida Lampe,
Christine Kaferbock,           
Jeannine Schoonejans, 
Gusta Van Winckel.
Van harte gefeliciteerd !

Twintig jaren jeugd,
twintig jaren vreugd, 

twintig jaren dit en dat
en vanaf dan is het altijd wat.

Een boutade van Fernand. 
Wij wensen hem een spoedig 
herstel van zijn achillespees.



Geïnteresseerde clubleden kunnen dit melden aan onze 
secretaris Oswald Pintelon vóór 15 juni - opintelon@skynet.be 
of tel. 02/767 73 55. De ingeschreven deelnemers ontvangen 
op 17 juni de link om deel te nemen.

Dinsdag 22 juni van 15 tot 17 uur

ONLINE VOORDRACHT OVER “PHISHING”

Wat is phishing eigenlijk?

Phishing is een algemene term voor online 
oplichting waarbij cybercriminelen proberen 
misbruik te maken via valse websites, e-mails, 
berichten enzovoort. 
Op die manier willen ze je nietsvermoedend 
laten inloggen met je inlognaam en wachtwoord 
of creditcardgegevens.

mailto:opintelon@skynet.be


 

Luc Van Gorp: Mensenmaat, een pleidooi voor imperfectie 

Op zondag 25 april hoorden wij in Touché, het 
programma van Fried’l Lesage op Radio 1, een zeer 
uitgebreid interview met Luc Van Gorp, voorzitter van 
wat vroeger de Christelijke Mutualiteit heette, vandaag 
CM Gezondheidsfonds.

De woensdag nadien stond er een interview met hem 
in Knack nr. 17 van 28 april tot 4 mei 2021. Luc Van 
Gorp gaf tegelijkertijd een nieuw en bijzonder 
uitdagend boek uit met als titel ‘Mensenmaat, een 
pleidooi voor imperfectie’.
Wat is dat toch met ons, de mens? We leven in een 
welvarend land, de innovaties vliegen ons om de oren, 
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de medische wetenschap scheert nooit geziene toppen 
en onze levensverwachting breekt alle records. En 
toch… voelen we dat er iets scheelt. Want hoeveel 
mensen kunnen zeggen dat ze oprecht gelukkig zijn?
Luc Van Gorp legt de vinger op de wonde. Als invloedrijke 
stem in de gezondheidszorg, maar evengoed als oud-
chiroleider, verpleegkundige, theoloog, docent en ouder 
van vijf kinderen. De wereld waarin we leven heeft de 
voorbije decennia een metamorfose ondergaan. De 
pijlers waarop onze samenleving steunde, zijn 
afgebrokkeld. En dat hebben de ‘klassieke instituten’ aan 
zichzelf te danken. Of het nu de politiek, het onderwijs, 
de kerk of – ja ook – de gezondheidszorg is, een voor 
een hebben ze zich overgegeven aan het neoliberale 
denken dat alles altijd beter, sneller en efficiënter moet. 
Het resultaat is navenant.
Maar er is ook hoop. Want de mens zelf is 
fundamenteel niet veranderd. Die streeft nog altijd 
naar een gezond, gelukkig en zinvol bestaan, maar 
weet dat er naast vreugde en plezier ook lijden en 
verdriet is. Dat gezondheid meer is dan niet ziek zijn. 
En dat de volmaakte samenleving een utopie is. Hoe 
kunnen we die mens herontdekken? Dit boek wil 
aanzetten tot een andere manier van denken, zodat we 
weer gewoon meer mens kunnen zijn en volop 
levenskwaliteit ervaren.
Dat alles staat te lezen op de achterflap van de kaft van 
‘Mensenmaat, een pleidooi voor imperfectie’ waarvoor 
ik op mijn fiets gesprongen ben om het af het halen in 



de Standaard Boekhandel Tervuren. 
Bij het zoeken naar houvast en zingeving zit de 
oplossing niet in een lineair vooruitgangsgeloof, maar 
wel in een circulair verbindingsgeloof. Onze 
razendsnelle samenleving probeert de perfectie na te 
streven en alles moet altijd sneller, beter en efficiënter. 
Maar wie vertrouwd is met de natuur én met de oude 
dag beseft beter dat het leven niet in een rechte lijn 
vooruit spurt, maar dat er ook cirkelbewegingen zijn. 
Dat we, als we 65 zijn, de honderd meter niet meer 
lopen in 12 seconden. 
Circulair leven en denken gaan uit van connectie en 
feilbaarheid. Om te beginnen met een eenvoudig 
devies: zie elkaar graag. Daarbij hoort: neem tijd voor 
elkaar, zoek elkaar op en help elkaar.

De uitzending Touché herbeluisteren: 
https://radioplus.be/#/radio1/herbeluister/4a8ca151-919d-
11e3-b45a-00163edf75b7/69b45966-a5b6-11eb-89f9-
02b7b76bf47f/

https://www.standaardboekhandel.be/p/mensenmaat-
9789463105545

Ik denk dat de ideeën van Luc Van Gorp nog een hele 
tijd zullen blijven nazinderen.

Jan De Broeck
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Sterren komen, sterren gaan
Jan De Broeck

“Sterren komen, sterren gaan, alleen Elvis blijft bestaan” 
komt uit het legendarische liedje Mia van Gorki aka Luc De 
Vos dat in de Lagelandenlijst van 2016 op nummer 2 stond 
en nadien nog altijd in de top 10.
Wie waren mijn sterren toen ik adolescent was? 
Als verwoed tuinier op een stuk grond in de Albertlaan,  
waarvoor men eerst 26 beuken had moeten kappen, 
overigens mét kapvergunning maar ook wel met protest 
van de buren, kreeg ik de schitterende catalogussen van de 
firma Gonthier uit Wanze. Dat was de tijd van de 
postorderbedrijven. Inzake tuinieren stak Gonthier er 
bovenuit met catalogussen van meer dan 180 bladzijden. 
Die begonnen met algemene uitleg over 
bodemsamenstelling, je kon je grond gratis bij hen laten 
analyseren en ik heb lange tijd gedacht dat alleen zij zaden 
produceerden voor de Benelux, want ze hadden het meest 
uitgebreide gamma. Ooit had ik drie vaste planten Japanse 
anemoon Koningin Charlotte besteld en die wilden maar niet 
pakken in mijn zware kleigrond. Ik schreef een brief naar 
Gonthier en ik kreeg zomaar prompt drie plantjes gratis, 
opnieuw met de post opgestuurd. Tot op de dag dat ik ooit 
zelf eens naar de firma Gonthier in Wanze reed met de auto 
in januari en vaststelde dat het maar een piepklein winkeltje 
was met twee bedienden, die wel perfect tweetalig waren. 
Dus heel hun business draaide rond postorderverkoop en 
later ontdekte ik dat heel veel andere tuinzaken hetzelfde 



gamma hadden maar enkel een minder sjieke catalogus. 
Nog straffer waren de mannen van Bakker. Echte 
Hollanders. De kleuren in hun catalogus waren zo hevig dat 
uw ogen pijn deden en zij voerden Rinus, specialist van de 
dahlia’s en Tinus, specialist van de rozen, ten tonele, op zo’n 
manier dat het bijna uw vrienden waren en dat ze klaar 
stonden om uw plantje met hun spade in uw grond te 

komen steken. Als je dan 
een plantje bestelde bij 
Bakker, kreeg je een pak 
met de post en had je een 
microscoop nodig om het 
te vinden.

Recht uit de formule I race: 
de groeikracht van de witte 
kabuiskool Krautkaiser F1: 
als je je op een stoel zette 
ernaast, zag je ze groeien.

Mijn echte vriendin was 
mevrouw Leemans, want lenen bij mevrouw Leemans is 
lenen bij een vriendin. 
Zij woont nu naast Bart De Wever en naast ‘den Delhaize 
op de Herentalse boan’ in Deurne. Of zij ook de vriendin is 
van Bart De Wever, weet ik niet, want zij was berucht 
omwille van haar woekerrenten. In zo’n kantoor zetten ze 
vaak nog een biljart en ander materiaal voor vertier om de 
mensen op hun gemak te stellen. Indien je zou gaan bellen 
bij Bart De Wever vergeet dan niet dat hij politiebewaking 



heeft en dat hij voor hij open doet allicht tegen een van 
zijn kinderen zal roepen: “seg joeng, zet die ploat es af”.
Mijn vrouw was heel lang klant bij de suizen, zoals ze die 
noemde. Dat was bij 3 Suisses, ook toonaangevend in de 
postorderverkoop. Nadat een van de 3 Suisses vervangen 
werd door een Fransman en de firma 2 Suisses et 1 
Français heette, ging het snel bergaf.
Recentelijk had ik nog een nieuwe heldin. Ze heette Mariette 
et elle était très chouette en je kon via het internetplatform 
dat achter haar zaak zat, groenten, fruit, vlees bestellen 
alsof je in de hangar zelf zat. Ze kon ook van die 
fantastische teksten schrijven over boer André, die pech had 
gehad met zijn perenoogst en die van zijn gekneusde peren 
nu perensap gemaakt had op zo’n aangrijpende manier dat 
ge direct uwen auto zou genomen hebben en al dat 
perensap opgekocht. Tot ik eens de financiën van het 
moederbedrijf van de website onder de loep had genomen: 
het bleek iemand van de Franse adel te zijn die een gat in 
de markt ontdekt had en daardoor alles behalve een gat in 
zijne portemonnee had.
Weer een gevallen ster. Hoe triestig is dat, man?! Als ik 
zoiets meemaak dan zet ik een plaat van Elton John op: ‘You 



can't shoot down the moon’, ‘Some things never change’, 
‘We can build a bridge between us’, ‘But the empty space 
remains’. Alleen al met zijn collectie zonnebrillen kan ik een 
stuk van de Herentalse boan in Deurne kopen. En dat 
allemaal met liedjes te zingen.
Voorlopig is er maar één held die nog niet van zijn sokkel is 
gevallen. Ik noem hem Sjarel om gelijkenis met bepaalde 
personen uit te sluiten en het is een gewezen militair. Tot 
nog toe heeft de Sjarel mij nog nooit gesjareld. En als ik 
dat toch zou ondervinden en hij van zijn sokkel valt, dan 
doe ik mijn ogen toe en zet ik hem terug op zijn sokkel. 
Hopelijk lukt dat met gesloten ogen.
Sterren komen, sterren gaan, alleen Elvis blijft bestaan. 
Mensen hebben sterren nodig om naar te blijven opkijken. En 
vandaag kocht ik aan het viskraam in Tervuren… schelvis.

Ingezonden 
door Sjarel

Leden kunnen hun bijdragen van ander nieuws, weetjes, gedichtjes, 
grapjes of verhalen over belevenissen, insturen naar onze secretaris: 
opintelon@skynet.be onder vermelding: “Ik doe mee.”
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