Het hoekje van de senioren

(jan.-feb. 2015)

Beste senioren. Dit is het eerste artikel van dit jaar dat u zal te lezen krijgen, naar alle
waarschijnlijkheid in februari, doch alvorens wij de deur van 2014 hebben dicht gedaan,
hadden wij op 18 december ons jaarlijks Kerstfeestje als afsluiter. Alle ingeschrevenen
waren op post. Na een korte receptie, werden de beentjes onder de tafel geschoven voor
het voorgerecht, nadien het lekker en gevuld koud buffet en om alle gaatjes te vullen een
lekker dessert. Dank aan de schenker van de bloemen die we mochten ontvangen voor de
inzet van een geslaagd Kerstfeest. Om 17h moesten we de zaal verlaten en kreeg iedereen
nog een geschenk mee naar huis om het jaareinde goed af te sluiten. En ondertussen
hebben we deur van 2015 open gezet.
De voorzitter en mezelf maken dan ook van deze gelegenheid gebruik om u allen nog een
zalig en gelukkig Nieuwjaar toe te wensen. Moge het een jaar worden vol van geluk en
gezondheid, al of niet met een wonderpilletje van mijnheer den dokter, want gezondheid is
toch het voornaamste wat wij allen kunnen gebruiken. Daarmee zijn we weer een nieuw
jaar gestart. De tijd gaat toch vlug. En de gekregen of gegeven geschenkjes van Nieuwjaar
zijn waarschijnlijk al duchtig in gebruik.
Wat zal dit nieuwe jaar ons zoal brengen (weinig) of ons afnemen (veel) in deze crisistijd?
De lonen of de pensioenen zullen weinig of niet stijgen. Alle supermarkten maken nu
reclame van producten, die u aan verminderde prijs kan kopen, maar dan moet je wel
twee of drie stuks kopen om er één gratis bij te krijgen, of één kopen en een tweede aan
halve prijs. Ze willen van hun goederen af, want er wordt altijd maar bij geproduceerd en
de voorraad blijft maar stijgen en moet op bepaalde tijd verkocht zijn om de
versheiddatum niet te overtreffen. Iedereen houd zijn centen op zak of zet het op hun
spaarboekje, dat ook al minder en minder opbrengt. Het is precies of de muizen (ik bedoel
hier Vadertje Staat) zijn onze spaarboekjes of geldbeugels aan het opeten. Binnenkort
gaan we nog geld moeten bijgeven om onze portemonnee bij te houden. Vanaf 1 januari
moeten we ook al meer plakken op een brief die we willen versturen. Eventueel opgelopen
verkeersboetes zijn verhoogd, de tram- en bustarieven zijn ook een pakje duurder en de
subsidies om onze
woningen te isoleren zijn verlaagd of afgeschaft vanwege
regeringswege. Maar daar blijft het niet bij. De rekeningen van gas, elektriciteit, water en
telefoon zullen een pak duurder worden. Dit zal je al merken bij de eerstvolgende
afrekening. Het is zover gekomen dat de regering nu geld moet gaan bijdrukken om
zogezegd in onze economie te pompen. Ik ben geen gelddeskundige, maar maak dat
iemand anders wijs.

En ondertussen hebben de ministers (van verkeer en dergelijke) niet stil gezeten en
denken aan een nieuw verkeersteken in het leven te roepen en van toepassing kan zijn in
het belang voor onze senioren. Het bord toont een gebogen man met wandelstok en achter
hem een krom gebogen vrouwtje. Het idee voor dat bord kwam er van een rustoord. Het is
nog niet wettelijk, maar zijn al in verschillende gemeenten geplaatst (o.a. gemeente
Beersel). De automobilisten worden gewaarschuwd voor overstekende ouderen in de
omgeving van ouderlingtehuizen, serviceflats enz… We kennen allemaal het verkeersbord
aan de scholen van schoolgaande kinderen (jongetje en meisje), maar ja, die kinderen
worden na een jeugdige levensloop van tientallen jaren ouder en dan is dit nieuw
verkeersbord van toepassing.

Over wat er op de wereld gebeurd is de laatste weken zullen we maar niets schrijven.
Onlusten in het Midden Oosten, de schietpartijen in en om Parijs en Verviers, het
waakzame leger in het land en tal van ongevallen door onachtzaamheden in het verkeer en
waar zoveel dodelijke slachtoffers vielen.
En nu enkele mopjes uit de moppendoos om de lachspieren te laten werken:
1## - Een toepassing op al het vorige. Geld gedijt beter in de zakken van de burgers dan
in de handen van de belastingambtenaren. Jammer genoeg zitten de handen van de
belastingambtenaren altijd in de zakken van de burgers.
2## - Een patiënt bij de dokter. Dokter, ik heb alle dagen hoofdpijn, maar echt pijn doet
het niet. Mijn maag is niet in orde, maar ik kan niet zeggen dat ik er van afzie. Mijn rug
doet pijn, maar ook niet echt veel pijn. Mijn ogen zijn versleten, en niet versleten. Mijn
tanden … en zo verder, waarop de dokter zegt: “Ja ja, ’t is al goed! Ik zal u pillen
voorschrijven, maar je moet ze niet innemen.”
3## - 2 kamelen (vader en zoon) staan naast elkaar. De zoon zegt: “Waarom hebben wij
zo’n lange poten?” Vader kameel zegt: “Wel zoon, dat is voor in de woestijn, zodat we niet
in het zand zouden zakken”. Na 10 minuten vraagt de zoon: “Waarom hebben wij zo van
die 2 bulten op onze rug?” Vader kameel antwoordt: “Dat is ook voor in de woestijn en dat
dient voor de mensen zodat die niet van onze rug zouden vallen”. Weer 10 minuten later
zegt de zoon kameel: “Waarom hebben we zo van die lange wimpers”? Vader kameel zegt:
“Dat is ook al voor de woestijn zodat wij geen zand in onze ogen zouden krijgen”. Zoon
kameel denkt goed na en zegt dan tegen zijn vader kameel: “Waarom is dat allemaal voor
in de woestijn als wij hier toch maar in Planckendael staan?
4## - Voor diegene die met een NISSAN auto rijden. Ken je de betekenis van het woord
NISSAN? Dat is de afkorting van: Na Iedere Start Snel Alles Nakijken.
5## - De Jef en de Louis staan te liften. Er stopt een chique Mercedes met daarin een
blonde schoonheid. Zij wil echter slechts één passagier meenemen. De Jef gaat mee en
Louis loopt te voet verder. Na een half uur stopt die zelfde Mercedes bij de Louis, met
achter het stuur de Jef. De Jef vertelt zijn verhaal. We waren een tijdje aan het rijden toen
die blonde zei: “Ziet ge daar dat bosje? Daar rijden we naar toe. Ze stopt daar en deed
haar bloes uit en gooide die op de grond. Toen deed ze haar BH uit en gooide die op haar
bloes. Ze deed ook hare rok uit, gooide het bij op den hoop, en toen deed ze hare string
uit en zei: “Nu mag je nemen wat je maar wilt”. En ik heb de Mercedes genomen. Da’s
goed gekozen, zei de Louis, “Wat had ge anders met die vrouwenkleren kunnen doen”.
6## - Een dame wandelt de apotheek binnen en vraagt er wat arsenicum. “Waarvoor hebt
u dat nodig mevrouw?” “Om mijn man te vermoorden” zegt de vrouw. “Daarvoor mag ik u
dat niet verkopen mevrouw”. De dame haalt uit haar handtas een foto van haar
echtgenoot, die daar volop aan het vrijen is met de vrouw van de apotheker. Deze bekijkt
de foto en zegt: “O, … maar ik wist niet dat u een voorschrift had”.
7## - “Ik heb al dagen niet geslapen” zegt Jantje. “Hoe komt dat?” vraagt zijn vriend. Mijn
oma heeft haar been gebroken en de dokter heeft gezegd dat ze geen trappen mag doen.
Je moet haar eens horen als ze via de regenpijp omhoog klimt.
MEDEDELING: Onze volgende data van de bijeenkomsten in 2015. Deze zijn telkens de
derde donderdag van de maand, behalve in januari en februari, aangezien er in die
maanden rare weersomstandigheden kunnen zijn. Deze data zijn: 19 maart - 16 april 21 mei - 18 juni - 16 juli - 20 aug. - 17 sept. - 15 okt. - 19 nov. en 17 dec. 2015 in
de Zaal “Den Hof”, Maasfortbaan, 13, Lier. Er is ruime parking. Personen die hun lidgeld
voor 2015 cache willen betalen, kunnen dit doen vanaf de eerste bijeenkomst op 19 maart.
Die het per overschrijving willen doen, kunnen dit al op rekening BE76 0882 4696 2395
van PIDPA SENIOREN. Het lidgeld bedraagt 20,-€/persoon. Tijdens de bijeenkomsten
zijn er gratis broodjes voorzien. We hopen dat alle senioren weer present zullen zijn.
Met deze zeg en schrijf ik u:

“Tot ten neuste keer, zenne.”

AH.

