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Mijn hoed af … 
 
Mijn hoed af voor die vrijwilligers of Trefpunten 
die mondmaskers maken  
en verdelen. 
Zelfs mensen op hoge leeftijd, die het al van in het begin deden. Dat is mensen graag zien. 
 
Mijn hoed af voor  
contactpersonen die een deugddoende tekst of een dikke merci bezorgen aan hun leden. 
Even contact nemen, een telefoontje, een mailtje, een … Dat is mensen graag zien. 
 
Mijn hoed af voor 
alle team-  en bestuursleden die het zeker niet opgeven en stap voor stap kijken wat mogelijk is en daarbij soms heel 
creatief zijn en geduld hebben en actief wachten op wat weer kan. Dat is mensen graag zien. 
 
Mijn hoed af voor  
OKRA algemeen en regionaal(beroepskrachten en vrijwilligers) die alles doen om de noden en verlangens van 
senioren aan te voelen en daarop in te spelen. Dat is mensen graag zien. 
 
Mijn hoed af voor  
Jan Denil en anderen in OKRA, die als zingever bemoedigende boodschap mailen. Al wie ze ontvangt, doorstuurt of 
in de bus steekt van wie niet met computer werkt of wie wel met computer werkt en geïnteresseerd is, zijn naam 
doorgeeft. … Dat is mensen graag zien. 
 
Mijn hoed af voor 
Dirk Dewachtere en heel OKRA Magazine. ZEKER LEZEN. Bemoedigend. Dat is graag zien. Zo iemand of iemand 
gelijkaardigs had in de veiligheidsraad moeten zitten. Een mens is meer dan een lichaam. Zich goed voelen … Dat is 
mensen graag zien.  
 
Mijn hoed af voor  
wie geleerd heeft dat huisbezoek o zo belangrijk is en dat eens het weer echt mogelijk is, het meer dan ooit af en toe 
met een babbel moet gebeuren. Dat is mensen graag zien. 
 
 

        Corona- Bericht 
                    15 mei 

 



 

 

Mijn hoed af voor  
wie doorgeeft dat overvolle agenda’s en kalender 
best verminderen om meer ruimte te geven aan 
ontmoeting en op verhaal komen. Dat is mensen 
graag zien. 
 
Mijn hoed af voor 
wie bereid is mee te zoeken naar nieuwe zingeving, 
‘luisterzingeving’. Dat is mensen graag zien. 
 
 
 
 
 

Mijn hoed af voor  
wie geduldig is en zich aan de maatregelen houdt, armen en alleenstaanden niet vergeet, voor wie de ander niet 
gebruikt als klaagmuur of als ‘middel’ om frustratie kwijt te kunnen.  
 
Tja, voor al wie op bedevaart had willen gaan naar Maria, troosteres en beschermer van bedroefden. Voor sommige 
alleroudsten onder ons … een ‘rozenhoedje ‘ af voor Maria. 
 
Mijn hoed af…kortom voor al wie vol houdt, niet opgeeft en anderen bemoedigt. Dat is mensen graag zien. EN 
GAARNE ZIEN … DAAROM ZIJN WE EN BLIJVEN WE LID VAN OKRA! 
 
Luc Vandenabeele, luc.vandenabeele@beweging.net, 04726996 … ik beluister je graag.  
Dat is mensen graag zien. Durf me maar zogezegd lastig vallen. 
 
 
1. Meibedevaart Koksijde  
Deze week zouden we normaal gezien samen op Meibedevaart trekken naar Koksijde.  
Deze bedevaarten worden verplaatst naar de 1ste week van mei 2021.  
Op onderstaande link, kan je nog even grasduinen in de foto’s van de Meibedevaart 2017. 
  
https://sites.google.com/s/1Up9Q-9L2EKtdM5eXQ7Qy5YvhOi152WAS/p/1FvUcz7a5hSXmmqr2vn7IcAr8V5CarLCD/edit 
 
Er zijn natuurlijk ook alternatieven mogelijk om individueel op bedevaart te gaan.  
- Je kan thuis een kaarsje branden bij Maria 
- Je kan te voet of met de fiets een tocht maken in je dorp/stad en bij een veldkapel stoppen voor een stil gebed. (in 
het vorig bericht gaven we het voorbeeld mee van TP Lauwe) 
- Maar je kan als trefpunt ook je leden oproepen om in deze bedevaartmaand even langs te gaan in de kerk. Trefpunt 
Izegem heeft de OKRA-vlag bij het Mariabeeld gezet en nodigt zijn leden uit om bij gelegenheid een kaars te branden 
bij Maria in de kerk. Uiteraard is dit ook op individuele basis.  
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

2. Organisatie van het regio- en vakantiesecretariaat 
 
Zoals vorige week aangekondigd, gaat het Vlaamse Contacttracingsysteem in werking vanaf maandag 11 mei. Ook 
OKRA-personeel werd verzocht om hieraan mee te werken in de komende weken/maanden. 
 
Voor onze regio stappen twee medewerkers vrijwillig in. 
 
Fien, zal haar volledige werktijd (75%) instappen en zal dus niet meer aan de slag zijn voor OKRA.  
Els, stapt voor 45% van haar werktijd in. De overige 30% blijft ze voor OKRA werken.  
De dagen waarop Fien en Els voor contacttracing werken zijn elke week verschillend, maar in principe zal Els voor 
OKRA werken op maandag- dinsdag- en woensdagvoormiddag.   
 
Isabelle en Hannelore blijven aan de slag voor OKRA regio’s Ieper en Kortrijk en de provinciale reiswerking. Op 
momenten waar het mogelijk is, gaan zij in technische werkloosheid. 
Maar onze hoogste prioriteit is om jullie de nodige permanentie en ondersteuning te blijven bieden en de opstart zo 
goed mogelijk voorbereiden (nationaal, provinciaal, regionaal en zeker in onze trefpunten).  
 
Belangrijk: 
Het e-mailadres van fien.fabry@okra.be wordt niet langer opgevolgd. Gelieve dus geen mails meer naar dit adres te 
sturen. Je kan al je vragen wel blijven sturen naar Ieper@okra.be  
 
De mails die je stuurt naar els.cardoen@okra.be worden ook niet elke dag gezien. We raden jullie aan om alle vragen 
te richten naar kortrijk@okra.be  
 
De dienstmailboxen: ieper@okra.be en kortrijk@okra.be worden wel elke dag beantwoord en opgevolgd. We 
vragen jullie om deze e-mailadressen te gebruiken.  
 

3. Op woensdag 13 mei kwam Nationale Veiligheidsraad opnieuw bijeen. 
Tijdens de Veiligheidsraad van vorige woensdag zet men de versoepeling van de maatregelen verder. 
Je hebt het wellicht gevolgd in de media. 
OKRA heeft bijzondere aandacht voor de maatregel van de sporters in buitenlucht. Dit zou ons kunnen toelaten om 
kleinschalige sportactiviteiten te organiseren in openlucht. 
Want de overheid stelt een versoepeling voor naar sporten met max. 20 personen, onder begeleiding van een 
coach/lesgever/begeleider, mits het in acht houden van de afstandsregels. 
 

Na het afkondigen van deze maatregel, schoot OKRA en OKRA-SPORT+ meteen in gang om te onderzoeken hoe we 
hier in onze trefpunten kunnen mee omgaan. We hoopten vandaag al een advies te kunnen meegeven, maar helaas 
moeten we jullie vragen om nog even geduld te hebben.  
Organiseer dus nog geen sportgroepsactiviteiten vanaf 18 mei en wacht op ons signaal!  
 
WANT… er zijn nog teveel onzekere factoren waar we geen correct antwoord op kregen.  
We moeten hier het ministerieel besluit afwachten die deze versoepeling uitvoerbaar maakt.  
Deze verduidelijking moet er in de eerstvolgende dagen zijn, en dan kunnen we inschatten hoe we hiermee met 
OKRA aan de slag kunnen. We vertalen dit dan zeker in concrete adviezen voor je trefpunt. We zullen ook een 
‘checklist’ meegeven waarop je moet letten bij de organisatie.  
 
Wat is nog niet duidelijk? 
- welke zijn de afstandsregels die in acht genomen moeten worden? Min. Weyts (sport) stelde voor 30 vierkante 
meter te voorzien per persoon of is het toch de basisregel van 1,5 meter die telt?   
Is petanque spelen dan haalbaar (met afstand 30 vierkante meter per persoon)?  
- Mag er KUBB gespeeld worden als de stokken worden doorgegeven?  
- Waar mag je die sporten uitoefenen? Mag dit op de openbare weg (wandelen en fietsen) of moet dit op 
privéterrein (cfr atletiekpiste van de club) 



 

 

- OKRA zal ook verduidelijken wie coach/lesgever/begeleider is per sportclub en aan welke voorwaarden de sporters 
moeten voldoen (vb lid zijn van OKRA-SPORT+) 
- intern onderzoeken we ook hoe onze verzekeraar (DVV) kleinschaligheid bekijkt/ 
wandelen met 2 of 3 personen: is dit dan een activiteit van OKRA-SPORT+ of is dit sporten op individuele basis?   
 
OKRA en OKRA-SPORT+ vragen je dus nog wat langer geduld te oefenen, maar beloven om heel snel te 
communiceren, van zodra bovenstaande zaken duidelijk zijn.  
Het blijft de hoofdbekommernis dat we onze opstartactiviteiten in 100% veilige omstandigheden willen organiseren 
om zo onze leden en vrijwilligers niet in gevaar te brengen.  
 

Er wordt momenteel hard gewerkt aan allerlei voorstellen om de opstart in je trefpunt voor te bereiden. Er zullen 
concrete voorstellen komen van kleinschalige activiteiten die door uw trefpunt kunnen opgepikt worden. We denken 
creatief na over mogelijkheden om zoveel mogelijk leden terug samen te brengen op korte en middellange termijn. 
We zullen dit stapsgewijs aanbrengen. Want de leidraad is de Veiligheidsraad, het exit-comité en de aanbevelingen 
van de experten.  
 

 
4. Provinciale beslissingen voor het najaar 2020 

Op dinsdag 12 mei hebben we (via beeldbellen) een provinciaal overleg georganiseerd. Daar hebben we enkele 
belangrijke beslissingen genomen in verband met de provinciale ledenactiviteiten van het najaar 2020.  We sommen 
deze besluiten even op voor jullie. 
 
Gaan niet door: 
* Provinciaal petanquetornooi in Brugge (1 juli).  
* Provinciaal kubbtornooi in Dadizele (16 september). 
 
Gaan niet door en worden met een jaar uitgesteld: 
* Het concert ‘ De Mooiste Melodieën van de Lage Landen’ op donderdag 22 oktober, verschoven naar oktober 
2021. 
* Bezoek aan het Circus in Lille op 11 november met een jaar opgeschoven naar 2021. 
 
Waarom nu al deze grote ledenactiviteiten annuleren? Er zijn een aantal gegronde redenen: 
1. Bij een heropstart in OKRA willen we vooral ter beschikking staan van onze trefpunten, we willen jullie nabij zijn 
om de heropstart in jullie trefpunt mee te helpen maken. We willen jullie hierin steunen zoveel als kan en daarom 
organiseren we zelf geen grote ledenactiviteiten. 
2. We horen dat veel mensen bang zijn om ‘uit hun kot’ te komen. Ze zullen in de eerste weken/maanden niet graag 
in grote groepen samen komen. Al deze provinciale initiatieven zijn grootschalig en we verwachten een aantal 
annulaties van ingeschreven deelnemers en anderzijds zien we niet veel nieuwe deelnemers meer bij komen. 
3. Voor een aantal organisaties moeten we een minimale bezetting hebben om er financieel aan uit te kunnen. We 
zitten nog lang niet aan deze bezettingsgraad en rekening houdend met de ‘angst’ van velen, verwachten we die 
cijfers ook niet te halen.  
4. Het is niet uit te sluiten dat er nog een tweede opstoot is van Covid-19 in het najaar. Niet-geannuleerde 
activiteiten dan nog moeten afzeggen, zorgt voor een grote financiële kater. (artiestencontract, busvervoer,…)  

 

En wat dan met de grote ledenactiviteiten in de regio? 
vb fietshappening, cursussen lijndans, lezingen academie,…  
Deze beslissing is nog niet gevallen. Het regionaal team komt 
(digitaal) bijeen op 25 mei en zal zich hierover beraden.  
 

 

 



 

 

5. Initiatieven in onze OKRA-trefpunten (OKRA Ieper en Kortrijk). 
 
Onze vrijetijdsspecials worden warm onthaald. De creatieve tips 
worden uitgeprobeerd, informatie wordt doorgestuurd aan 
zoveel mogelijk leden.  
 
In de moederdagspecial stond een tip om je ‘oude koffieservies’ 
op te fleuren met bloemen. 
Uit trefpunt Zonnebeke kregen we deze mooie foto toegestuurd. 
De moeder des huizes werd niet alleen met een 
moederdagontbijt verrast, ze kreeg er ook nog eens drie mooie 
bloemetjes bovenop.  
 
 

 
Waar men komt langs Vlaamse wegen… komt men OKRA tegen. 
Trefpunt Lauwe plaatste deze raamaffiche. Een bemoedigend woord voor alle 
passanten. Een leuk initiatief dat wellicht navolging kan krijgen. 
Tip: Je kan ook een baanbord plaatsen in je voortuin.  
Maar opgelet: niet op de openbare weg, hiervoor moet je toestemming vragen 
aan de stad/gemeente. 
 
Tekst op de affiche:  
’t Gaat goed komen, hoor. 
Een bemoedigend woord  
maakt het hart weer blij! 
Hou nog even vol zoals het hoort  
dan wordt OKRA straks weer iets van jou en mij!  

 
 
Zeg het met bloemen!  
Trefpunt Heestert schonk ter gelegenheid van moederdag aan alle 
bewoners en personeel van het WZC Marialove – Curando Zuid 
een kleurrijke Franse geranium. (180 stuks).  
Ook al hun OKRA-leden (220) kregen een exemplaar. Een hart 
onder de riem in deze moeilijke dagen.  
 
 
 

Trefpunt Waregem maakte 60 pakketjes als attentie tijdens 
de week van de Zorg (Week van de Dikke Merci). Deze 
werden met de fiets rondgebracht met de nodige aandacht 
voor de veiligheidsmaatregelen. 
 

 
 
 
 

 

Ook een kaartje, tekst of bemoedigend woord 
verstuurd naar OKRA-leden of  andere mensen? 

Heb jij inspiratie gevonden in onze vrijetijdsspecial? 
Trots op je resultaat of minder goed gelukt? 

 
Laat het ons weten en stuur ons een foto via 

kortrijk@okra.be of ieper@okra.be en help zo anderen 
te inspireren. 

 



 

 

6. Wat met onze bestuursvernieuwing in 2020? Hoe moet het nu verder? 
 
Dit voorjaar (tot de zomer 2020) was het de periode om in je plaatselijk trefpunt over te gaan tot de  
5-jaarlijkse bestuursvernieuwing.  
Wie zal welke taken opnemen de komende 5 jaar?  
Hebben we nood aan nieuwe vrijwilligers (contactpersonen, deelwerkingen,…) en/of nieuwe teamleden?  
Sommigen hebben dit meteen aangepakt en konden voor half maart al van start gaan met een (ver)nieuw(d) team.  
Andere trefpunten waren nog volop op zoek naar nieuwe medewerkers of waren nog in gesprek hoe dit best 
aangepakt zou worden? Maar Covid-19 gooide roet in het eten.  
 
De raad van bestuur van OKRA vzw besliste daarom dat de vooropgestelde periode voor deze plaatselijke 
bestuursvernieuwing verlengd wordt met een half jaar. Concreet betekent dit dat je trefpunt die vernieuwing nog 
kan realiseren tot eind 2020 (ipv zomer 2020). 
 
De regionale en nationale vernieuwing zal bijgevolg ook met 6 maanden opschuiven. Zijnde: regio afgewerkt tegen 
de zomer 2021, nationaal afgewerkt tegen eind 2021.  
 
7. Persbericht OKRA 14 mei 2020: Delen mag!  

OKRA neemt aanstoot aan de coronatax voor ouderen! 

OKRA, de grootste ouderenvereniging in Vlaanderen, nam tot haar verbazing kennis van het idee om via een 
coronatax bij ouderen de corona-uitgaven deels in te dekken.  
Dit idee lanceerde gedragseconoom Jan Emmanuel De Neve. 

Ouderen zijn vandaag reeds de grootste slachtoffers van deze coronacrisis, niet alleen op vlak van de hoge 
sterftegraad maar ook op psycho-sociaal vlak is de impact van deze crisis immens. Je leeftijdsgenoten zien 
sneuvelen, je kinderen en kleinkinderen niet mogen ontmoeten,  plotseling behoren tot een kwetsbare doelgroep… 
dit hakt al stevig in op deze bevolkingsgroep. De signalen die OKRA hierrond ontvangt zijn bijzonder duidelijk. Nu ook 
nog de factuur van deze coronacrisis naar hen doorschuiven is niet ernstig. 

Ouderen krijgen de laatste jaren maar al te vaak de zwarte piet toegewezen. In het vergrijzingsdebat wijzen sommige 
jongeren naar ouderen als diegene die de pensioenkassen aan het opsouperen zijn. In het klimaatdebat krijgen 
ouderen het verwijt dat ze door hun vroegere levenswijze aan de basis liggen van deze ecologische verschuiving, 
terwijl de beweging ‘grootouders voor het klimaat’ net aantoont dat de ouderen bijzonder zorgzaam zijn op dit vlak.  

En nu de coronafactuur doorschuiven naar de ouderen? Dat kan niet! 

Niemand, ook OKRA, trekt in twijfel dat er een stevige coronafactuur te betalen valt in de nabije toekomst. We gaan 
dit echter niet opvangen met een ‘taks’. Het kernwoord hier is ‘solidariteit’.  

Het idee van het belasten van ouderen zet generaties tegen elkaar op. OKRA wil in dit debat niet meegaan. We 
willen er geen ‘wij-zij’ verhaal van maken. Wie toch in dit debat wil stappen zal dan ook rekening moeten houden 
van de verdiensten van de huidige ouderen in de realisatie van de welvaartstaat en in hun economische waarde 
vandaag (door kinderopvang, door vrijwilligerswerk, door mantelzorg enzovoort).  

De welvaartstaat waarin wij vandaag leven rust op solidariteit. Solidariteit tussen de generaties, zodat jonge 
gezinnen kinderbijslag kunnen ontvangen, zodat de jeugd kan studeren, zodat ouderen pensioen kunnen ontvangen, 
zodat wie werkloos of ziek wordt een vervangingsinkomen heeft.  

Ook op vlak van fiscaliteit en tussen de vermogens, vraagt OKRA solidariteit, waarbij de sterkste schouders de 
zwaarste lasten dragen. Wie meer heeft mag meer bijdragen. Dat staat echter niet gelijk met het belasten van één 
specifieke doelgroep. Solidariteit is net het antwoord. 



 

 

De wijsheid van een samenleving merk je aan de wijze waarop men omgaat met ouderen. 
                                         Mark De Soete, algemeen directeur OKRA 
 
OKRA hoopt dat Vlaanderen en België wijs blijft! 
 
8. Deze week 

Zoals we vorige week aangekondigd hebben, zullen vanaf vandaag alle OKRA-vrijwilligers die beschikken over een 
emailadres deze corona-weekberichten ontvangen. Wie deze berichten niet wenst te ontvangen kan dit aan ons 
laten weten via kortrijk@okra.be of ieper@okra.be .  
 
De special van deze week heeft als thema digitale communicatie.  

Zoals altijd kunnen jullie deze special doorsturen naar jullie leden (diegene die beschikken over een mailadres). 
Spreek onderling in jullie team af wie dit doet. 
Wanneer jullie de special van deze week doorsturen, gelieve dan eveneens volgende bijlagen mee te sturen: 

 De PDF betreffende de OKRA-website  
 De handleiding van praatbox.be 

9. Volgende week 

Volgende week bezorgen we jullie het OKRA-advies naar aanleiding van de versoepeling van de maatregelen van 
18 mei. Aangezien het een korte (werk)week is, zal er geen extra special toegevoegd worden.  
 
10. Afsluiten doen we met deze tekst die ons toegestuurd werd uit trefpunt Zonnebeke: herkenbaar? 
 

Prettig weekend, geniet van het weer en misschien  

een wandeling of fietstocht in de natuur. 

 

 

 

Wij zijn de spruiten nog uit liefde gemaakt, meestal in het donker of met het licht uit... 



 

 

Geboren in de jaren 1940 - 1960 , of sommigen (die nog taaier zijn) nog iets vroeger.  
Die nog meer onze kluit Aarde trouw zijn...... 
 
Wij waren de sterken uit de jaren '40 , 50 en 60 
Vooreerst hebben wij een normale geboorte overleefd, 
met moeders die rookten, en of dronken gedurende hun zwangerschap. 

Zij namen aspirines, aten vinaigrettesaus,  
mayonaise en desserten en zij werden  
niet getest op suikerziekte of cholesterol. 
En na dat trauma werden wij op onze buik 
te slapen gelegd in kinderbedden 
geverfd met mooie blinkende loodverf. 
 
Er waren geen kindersloten op de deuren 
en als wij met de fiets reden hadden wij  
basketbalpetten op en geen helmen. 

Als baby of kind reden wij mee op de schoot van moeder 
in auto’s zonder gordels, 
noch kinderstoelen of opblaasbare kussens. 

In de bak van een camionnette zitten,  
of op het paard van Boer Zutter,  
op een zonnige dag,  
was altijd een belevenis 
en iets héél speciaal. 

Wij dronken putwater  
of water van de kraan 
en geen water uit een plastic fles. 

Wij aten taartjes, wit brood, echte boter, 
spek met eieren  
en beukennootjes en walnoten die al op de grond lagen. 

Wij dronken warme chocolademelk 
met echte suiker erin. 
We hadden geen last van obesitas. 
WAAROM ?  

Omdat wij steeds buiten speelden. 
Daarom!! 
Wij verlieten de woning ’s morgens vroeg om naar school te FIETSEN 
(er waren toen geen moeders die ons met de auto even konden brengen), 
of om heel de dag te spelen in de frisse lucht 
en dit op voorwaarde dat we ‘s avonds bij donker thuis waren. 
(of als de straatverlichting begon te branden) 
Onze ouders wisten helemaal niet waar we uithingen. 
We hadden geen gsm maar we hadden ook Dutroux nog niet meegemaakt. 

  

We hadden "vuile kleren om te spelen"  
en "schone kleren" om op bezoek te gaan. 



 

 

Wij hadden uren nodig om ons speelgerief zelf te maken. 
Wij hadden geen Playstations, Nintendos, X-box, iPod enz. 
Er waren geen videospelen, 
geen 150 tv kanalen, geen videofilms of Dvd’s  
geen stereoketens.  

Voor 18 uur keek je alleen naar het 'testbeeld' 
Er waren geen computers of internet. 
WIJ HADDEN NOG VRIENDEN 
en wij gingen buiten om met hen te spelen. 

Wij vielen uit bomen, sneden ons, 
braken af en toe een arm, been of een tand, 
We gingen appels en peren "plukken" 
en er waren daar geen gerechtelijke vervolgingen voor, 
om iemand daarvoor de schuld te geven. 
Als we dan toch gepakt werden,  
dan kregen we een pak slaag en 
thuis hielden wij wijselijk onze mond. 

Wij kregen voor onze 12de verjaardag een grote fiets,  
speelden met stokken als degen, een deksel van de vuilbak als schild,  
katapulten, slingers, boog en rieten pijlen met vooraan een grote nagel... 
We maakten van oude messen, goede werpmessen  
en oefenden ons op een boomstam  
of een oude vogelpikdoel uit het café. 
Ondanks dat men ons vertelde 
dat wij ons ogen konden verliezen 
of ons gingen kwetsen met die dingen 
hebben wij dat allemaal overleefd. 

Wij reden met de fiets of gingen te voet 
tot aan de woning van een vriend en gingen gewoon 
langs achter binnen. Wij waren er van harte welkom  
en schoven soms mee aan tafel voor het middagmaal. 
 
Het idee dat onze ouders ons uit de gevangenis 
dienden te halen, was absurd, dat bestond gewoon niet. 
Zij waren Met en Voor de wet, en Met de leraars. 
Als we op school een straf kregen, 
kregen we thuis nog eens extra straf erbij! 

Onze generaties hebben enkele van de beste ondernemers, denkers en uitvinders 
van alle tijden en van heel de wereld voortgebracht. 
Deze jaren brachten een explosie van nieuwigheden en nieuwe ideeën. 

Wij hadden de vrijheid om te proberen,  
de schrik voor het falen,  
het succes en de verantwoordelijkheid 
die er mee gepaard ging. 
Wij hebben geleerd om dat te beheersen 
en om daar mee om te gaan. 

Als U één van hen bent?  
PROFICIAT! 



 

 

Misschien wilt U dit delen met anderen 
die het geluk hebben gehad groot te worden 
voor dat de advocaten en politici 
alles kwamen regelen en reglementeren? 
Wat was het leven mooi, simpel en helder. 
Soms wat ruw maar klaar en duidelijk maar mét regels 
en wat waren we gelukkig! 


