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gen met muziekwerken waarmee wij onze eer willen betuigen aan de paters Kapucijnen en de kerk. Ook 
hier hebben we wederom samen gewerkt met solisten namelijk Vera Hartman op dwarsfluit en Jan 
Aernouts op trompet. En als toemaatje het mooie Amazing Grace op doedelzak. Ook voor dit concert 
mochten wij weer de nodige complimenten van het publiek ontvangen. Er was natuurlijk ook een datum 
gereserveerd voor het dauwtrappen. Op donderdag 29 mei ‘s morgens om 6.00u vertrekken ook dat is geen 
probleem voor een 110 jarige. Voor onze verjaardag leek ons het leuk om ons eigen publiek een vroege 
serenade te brengen. Namelijk de mensen van Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek. Want onze rondgang 
vondvond plaats op ons eigen grondgebied waarbij we eindigden bij de nieuwe ‘Leeuwerik’ voor een geslaagd 
ontbijt. Tussendoor hadden we natuurlijk ook nog de steeds terugkerende acviteiten zoals de bingo en de 
kermisinzet, rommelmarkt en het teerfeest. Maar de grootste klapper van het jaar was de ledenuitstap van 
zaterdag 13 september naar Den Haag, maar daar leest u meer over in onze nieuwsbrief. 

U zult misschien denken kunnen ze alleen maar feesten bij de fanfare. Natuurlijk feesten we graag maar de 
muziek staat bij ons toch nog aljd op de 1ste plaats. Maar een verjaardag van 110 jaar kun je tensloe niet 
zomaar voorbij laten gaan. Nu ons feestjaar bijna voorbij is zijn we al volop aan het plannen voor de 
volgende jaren. De agenda voor 2015 vindt u terug in onze nieuwsbrief. Maar compleet is die nooit, er 
komen aljd nog zaken bij. Hier en daar een serenade die we dan met veel plezier opnemen in onze 
agenda. Niet alleen aan de agenda voor 2015 wordt er gewerkt, maar ook aan de planning voor de 
komendekomende jaren. Achter de schermen is het bestuur druk bezig met allerlei zaken in belang van onze vereng-
ing. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de uitstraling van onze vereniging. Waarbij dan specifiek wordt gewerkt 
aan het imago van onze fanfare, een nieuwe moderne website of nieuwe kleding of misschien deelnemen 
aan het provinciaal concours. Nog een ander belang   rijk item waar we volgend jaar aan gaan werken is de 
ledenwerving. Via een samenwerking met de scholen op Galder en Meersel-Dreef willen we samen een 
programma uitwerken waarbij we de jeugd warm willen maken om muziek te maken. Overigens, iedereen 
is welkom bij onze verenging jong of minder jong, voor iedereen is er een gepaste opleiding. Ook al zijn we 
110 jaar oud we rusten niet, we blijven werken aan de toekomst.

Om onze toekomst verder uit te bouwen doen wij een beroep op u. Binnenkort mag u onze leden weer ver-
wachten met de vraag of u onze fanfare wilt steunen. U mag natuurlijk ‘vriend’ worden van onze vereniging 
en zo wordt u volledig betrokken bij het wel en wee van onze fanfare. En dit voor slechts €25,- euro per jaar, 
of u wordt steunend lid voor €5,- euro. De keuze is aan u.  Voor 2015 wens ik u alle geluk toe, een goede 
gezondheid en veel plezier in het leven. Bekijk het leven van de zonnige kant, als fanfare hebben we 
vertrouwen in de toekomst en voor ons is er een moo: ’Muziek schept vreugde in het leven’.

Muzikale groeten, Bert Damen

Beste inwoners van Galder, Strijbeek en Meersel-Dreef
‘Lang‘Lang zullen ze leven’ hoe vaak zouden we dat niet gespeeld hebben? 
Volgens mij ontelbare keren, onder andere voor jubilarissen, gouden 
bruiloen of voor verjaardagen en nog voor vele andere zaken. En dit 
jaar hebben we het gewoon voor ons zelf gespeeld. Want het 
feestjaar van onze 110de verjaardag loopt sl aan ten einde. En dit is 
niet zomaar voorbij gegaan. Dus neem ik even de jd om terug te 
blikken op het afgelopen jaar.

WWe zijn ons feestjaar gestart met een speerend nieuwjaarsconcert. 
Met onder andere een optreden van de violiste Roos Pollé, misschien 
niet een alledaagse combinae, viool met fanfare, maar volgens de 
aanwezigen een zeer geslaagde combinae. Vervolgens hebben we 
op zaterdag 24 mei een concert gebracht als dankbetuiging aan de 
paters Kapucijnen, zij zijn tensloe de schters van onze fanfare. Dit 
concert was natuurlijk van een heel ander concept. Sereen en ingeto-
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In ons jubileum hebben we samen met het jeugdbestuur, de jeugdleden en de leerlingen van de fanfare een aantal 
leuke acviteiten gedaan. Dit doen we omdat we het leuk vinden dat je bij de fanfare meer kan doen dan alleen muziek 
maken! Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we weer veel ondernomen. In november 2013, voorafgaand aan het jaar-
lijkse teerfeest van de fanfare, organiseerde het jeugdbestuur een aceve spelletjesochtend in de sporthal van Galder. 
We hebben flink gelachen en genoten!

Hierna volgde op 30 november onze najaarsuitstap met het jeugdor-
kest, bestaande uit leerlingen van de fanfare Voor Eer en Deugd en De 
Heideroosjes van Brassband Meer. Het was een geslaagde dag bij 
Technopolis in Mechelen met als mooie afsluiter, lekker gaan eten bij 
McDonald’s! 
In januari volgde de eerste voorspeelochtend van de fanfare. De 
tweede van 2014 was in juni. Op een voorspeelochtend tonen de leer-
lingen hun kunnen aan familie en leraren om te laten zien wat ze 
bereikt hebben in de afgelopen periode. Beide werden gehouden in de 
reer van de lagere school 't Dreee in Meersel-Dreef.

Tussendoor was er ook nog het muzikale kamp samen met de Hei-
deroosjes in Meer. Een heel weekend bleven de kinderen slapen om zo 
veel mogelijk muziek en lol te maken met elkaar. Spannende speur-
tochten werden afgewisseld met lekker eten en goed repeteren. Want 
op zondag was er een concert voor de ouders in de open lucht op de 
kindermarkt.

Tradioneel werd het fanfarejaar afgeslo-
ten met de kermisinzet op Meersel-Dreef. 
Op de zonnige en feestelijke dag kunnen 
onze jongste leden natuurlijk niet ontbre-
ken. Vandaar dat ze mee mochten lopen 
en waar ze konden maakten ze ook 
muziek of klapten mee. Tussendoor 
werdenwerden er spelletjes gespeeld bij de cafés 
en terrasjes. Aan het einde van de dag 
waren er  lekkere frietjes. 

Natuurlijk zijn wij aljd op zoek naar nieuwe muzikanten en daarom zijn wij op zoek naar 
enthousiaste kinderen die van muziek houden en zin hebben om bij onze fanfare te komen. 
VanafVanaf 6 jaar mag je muziekles komen volgen. Kinderen uit de hogere klassen mogen 
meteen een instrument kiezen dat ze willen spelen en krijgen zowel theorieles als muziek-
les op hun instrument. Als je alles voldoende onder de knie hebt mag je aansluiten bij ons 
jeugdorkest. Dit is een leuke groep met allemaal leerlingen van onze fanfare die samen 
stukjes muziek spelen. Zo leer je in groep samen spelen. Ons jeugdorkest treedt ook op, op 
o.a. ons jaarconcert.

Heb je zin gekregen om met ons mee te doen? 
Meer weten: mail naar fanfarevooreerenjeugd@hotmail.com of zoek ons op Facebook!
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een mooie stad is met veel monumenten en belang-
rijke gebouwen zoals het Mauritshuis, het paleis 
Noordeinde en het Binnenhof. Dit laatste gebouwen-
complex met zijn stage zalen wordt gebruikt door  de 
Nederlandse Eerste kamer en voor de wekelijkse 
ministerraad. Best belangrijk, dus daar moesten we 
ook een kijkje gaan nemen. Die dag was het open
monumentendag en konden we ook binnen rondkij-
ken. De Ridderzaal stond  “spik en span”  klaar voor de 
koninklijke toespraak op Prinsjesdag, de week nadien.  
Om al die indrukken te verwerken werd het jd voor 
een kop koffie in de binnentuin van het sjiek hotel“het 
GoudeHoo”.  Daarna ging het richng  het Huygens-
park waar we gezellig konden picknicken in het park. 
De organisatoren hadden voor ieder een lekker lunch-
pakket gezorgd dat met veel smaak werd verorberd. 
Daarna was het jd voor een rondvaart over de vele 

Het bestuur van de fanfare had vorig jaar een leuke verrassing in peo voor haar leden. Ter gelegenheid van het 110-jarig 
bestaan, zouden de leden met hun partner een dagreis maken met de autobus. Enkele leden werden bereid gevonden 
om één en ander te organiseren. Twee weken voor de afreisdatum werd er een pje van de sluier opgelicht, van wat we 
zouden gaan doen. Op zaterdag 13 september was het zover. Om 8 uur werd verzamelen geblazen aan de kerk en dan 
ging het richng Den Haag. De buschauffeur deed zijn job met hart en ziel, met de nodige toerissche informae en 
weetjes onderweg. Aan de rand van Den Haag werd er halt gehouden voor een kop koffie met appelgebak. Maar niet 
getreuzeld,getreuzeld, we moesten op wandel. Frank Roelands was voor de gelegenheid onze gids. Het viel al direct op dat Den Haag 

grachten die de stad rijk is. We werden verdeeld over twee boten en moesten regelmag onze hoofden bukken voor de 
lage bruggen. Zo varend kregen we een ruimer zicht op de stad met ook zijn grote buildings, waar de verschillende minis-
teries gehuisvest zijn. Na de rondvaart ging het weer richng Huygenspark waar we in de namiddag zouden concerteren 
voor de buurtbewoners daar. Na eerst onze keel gesmeerd te hebben, begonnen we aan het opstellen van onze fanfare 
en konden we van start gaan. Dirigent Joost was ondertussen ook gearriveerd, zodoende waren we er helemaal klaar 
voor. Het concert werd gesmaakt door de aanwezige luisteraars en toevallige passanten en belangrijk, we hadden er zelf

we hadden er zelf ook een goed gevoel bij. Na nog wat 
napraten ging het naar zes uur en werd het weer jd om 
aan de inwendige mens te denken. Er was gereserveerd in 
een restaurant in Scheveningen aan Zee. Daar waren we 
in een wip want het ligt tegen Den Haag. Na een korte 
wandeling over de zeedijk konden we aan tafel gaan voor 
een keuzemenu. Het personeel deed zijn uiterste best om 
hethet ons naar onze zin te maken en iedereen vlot te 
bedienen. Ja, dat was een mooie afsluiter van de dag en 
moe maar tevreden werden we opgepikt door de bus, die 
ons weer veilig naar huis bracht. Tenminste al tot in 
Meersel-Dreef. En jammer maar helaas, het was weer 
voorbij. Een dikke proficiat aan de iniaefnemers en de 
organisatoren: Petra, Jenske, Ronald en Frank. Het was 
een geslaagde maar vooral ook een gezellige dag.een geslaagde maar vooral ook een gezellige dag.
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allerlei versnaperingen van de soldaten kregen. Ze mochten van de Engelsen zoveel lekkere thee drinken als ze 
wilden. Hij denkt met plezier terug aan de fijne zomers van zijn jeugdjaren. Het liefst ging hij op de fiets naar 
Meersel-Dreef, naar het huis en de watermolen van zijn grootouders. Bij de watermolen lag een roeiboot, die de 
maalder gebruikte om de koeien aan de overkant van de Mark te gaan melken. André en zijn vrienden gingen met 
die boot de Mark op om te zwemmen en te vissen. 

AndAndré volgde lager onderwijs aan de gemeenteschool te Meer en ging nadien op internaat naar het Sint- Jan Ber-
chmanscollege te Antwerpen. Daar volgde hij de richng Lajn-Grieks. De beginjaren verbleef hij op de Meir in 
Antwerpen en de laatste jaren op het kasteel Groenendaal te Merksem. Daar hee hij goede herinneringen aan. 
Na zijn humaniora ging hij rechten studeren aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Hij studeerde af als doctor 
in de Rechten en Licenaat in het Notariaat. Meteen na zijn studies werd hij opgeroepen om zijn legerdienst te 
vervullen. In Heverlee volgde hij de opleiding tot reserveofficier waarna hij gedetacheerd werd naar het Hoofdk-
warer van de Binnenlandse Strijdkrachten in Tervuren. Tijdens zijn legerdienst huwde hij met Godelieve. Zij gaf 
les in Leuven aan het Instuut Paridaens. Ze huurden in Kessel-lo een appartement waar ze met veel mooie herin-
neringen aan hun twee eerste huwelijksjaren terugdenken. Na zijn legerdienst liep André stage bij een notaris in 
Brussel. Omstreeks die jd kreeg zijn vader gezondheidsproblemen en vroeg aan Andre om bij hem de stage te 
voltooien. In 1967 verhuisden ze naar Meer, waar ze gingen wonen in het inmiddels door hen aangekochte huis, 
waar ze nu nog aljd verblijven . Godelieve was ondertussen acht maanden zwanger. Een week na de verhuis werd 
hun dochter Krisne geboren.

Op de vraag of André ooit andere loopbaandromen hee gehad dan die van notaris, is hij heel stellig: “Nee, maar 
nee, absoluut niet, ik heb aljd de rechten willen doen. In dezelfde mate gold dat ook voor het notariaat. Ik zou 
echt niet weten wat ik liever had willen doen”. Godelieve beaamt dat haar man een jurist is in hart en nieren en 
dat het past bij zijn karakter. Andre voegt eraan toe “Het is geen exacte wetenschap. Je hebt met mensen te 
maken ,dus is het ook heel belangrijk dat je goed met mensen om kunt gaan. Vertrouwen moet je winnen door 
ondermeer correct gedrag. Het beroep hee mij aljd aangetrokken en het hee mij veel voldoening gegeven.

Gezin en familie
AndAndre en Godelieve genieten ervan dat hun kinderen en kleinkinderen het goed maken .Hun dochter Krisne ,der-
matologe, is gehuwd met Karl Ruts; Zij hebben drie kinderen. Hun oudste dochter Charloe studeert het tweede 
jaar Rechten. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan .André glimlacht: “Ze doet het graag en daar ben ik blij om.” 
Hun zoon Paul ,die André opgevolgd hee als notaris, is gehuwd met Lieve Costermans. Zij hebben drie zonen 
waarvan de oudste,Oscar, geneeskunde studeert.

André Rommens, erevoorzier van de fanfare voor Eer en Deugd, 
gehuwd met Godelieve Van Gerven. Ze hebben twee kinderen, Krisne 
en Paul. Ze genieten van 6 kleinkinderen. In 1943 werd Aloïs Rommens, 
vader van André , benoemd tot notaris in Meer in opvolging van notaris 
Jozef Vermeulen. Het gezin verhuisde van Hoogstraten naar Meer. Het 
gezin telde toen één dochter, Brigie, en drie zonen, Charles, François en 
André. Na de oorlog breidde de familie uit met nog twee zonen: Michel en 
VicVictor. André herinnert zich nog dat er jdens de tweede wereldoorlog 
Duitsers ingekwarerd waren in het ouderlijke huis in Meer. Tegen het 
einde van de oorlog was er nog even de vrees dat er alhier nog geweldig 
zou gevochten worden. De Duitsers wilden een frontlinie maken om de 
Geallieerden tegen te houden. Er werden loopgraven gemaakt maar uit-
eindelijk is er niets van doorgegaan. De Duitsers vluchen en toen 
kwamen de Amerikanen en de Engelsen. Op de plaats waar nu hun 
woonhuis staat, stonden toen allemaal soldatententjes, alsook vier 
kanonnen. Die kanonnen dienden om de vliegende bommen af te 
schieten. Ook de zaal voor Kunst en Volk was ingepalmd door het leger. Als 
kind liep André met andere kinderen tussen de soldatententjes Waar ze 
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De Fanfare
AndAndré hee op vraag van de fanfare het erevoorzierschap overgenomen van zijn vader. Op de vraag hoe zijn zoon 
Paul er tegenover zou staan om meerjd ook weer van hem over te nemen, zegt André: “We hebben het hierover 
met elkaar nog niet gehad. Als de fanfare dat zou willen, zou ik graag hebben dat hij opvolgt”. Muziekverenigingen 
zijn , vergeleken met vijig jaar geleden, van stoet en optochten naar concerten met een steeds hogere kwaliteit 
geëvolueerd. Ik zie wel een belangrijke rol van de fanfare om in de gemeenschap naar voren te komen. Bij 
optochten brengt de muziek een feestelijke stemming. De keuze vandaag om tot kwaliteit te komen is belangrijker 
gegeworden Voor de vereniging zelf gee het tensloe ook veel voldoening als je een concert van bepaalde kwaliteit 
kunt brengen. André en Godelieve vinden het fantassch dat de fanfare van Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek 
grensoverschrijdend is. Hoewel er net over de grens geen grote verschillen tussen de mensen zijn , heb je toch te 
maken met mensen met een verschillende achtergrond. De naam voor Eer en Deugd staat voor mooie waarden en 
dit moet je niet veranderen. Zij hebben veel sympathie voor de fanfare en komen graag naar Meersel-Dreef om bij 
een optreden aanwezig te zijn. Ook het teerfeest zouden zij niet graag overslaan. De sfeer ervaren zij als zeer 
posiposief. De onderlinge samenhang en de vriendelijkheid spreken hen erg aan. André hee zelf nooit een muz-
iekinstrument bespeeld. Hij luistert wel heel graag naar muziek. Zijn voorkeur gaat uit naar klassieke muziek. Zijn 
favoriete componist is Mozart. Godelieve zingt al vele jaren in het oratoriumkoor ‘De Chorale van Antwerpen’.

Hobby’s
Daar hij met zijn werk zoveel bezig was had hij geen jd voor hobby’s. Na zijn pensioen kreeg André echter bes-
chikbare jd en hee hij in Anwerpen een tweejarige avondcursus klokken herstellen gevolgd. Andre vertelt 
enthousiast verder :” Wat ik wel graag had willen doen was groententeelt en tuinieren maar dat is er nooit van 
gekomen. Rond 1971, toen ik nog een stuk jonger was,wilde ik wel een aangrenzend perceel grond kopen,maar de 
eigenaar wilde toen niet verkopen. Vijf jaar geleden heb ik het perceel wel kunnen aankopen, maar toen kon ik 
het tuinieren fysiek niet meer aan. Toen Krisne aan de universiteit van Hasselt aan haar kandidatuur 
geneesgeneeskunde begon op de campus Diepenbeek stond er een tafel met allerlei informae over pomologie. Ik heb 
mij toen geabonneerd op het jdschri “Pomologia” waarin allerlei interessante zaken staan over soorten 
appelen, peren en ander fruit.

Terugblik
Desgevraagd terugblikkend, zegt André: “Als ik terugblik op mijn leven dan voelt het goed. Ik ben tevreden over 
wat ik heb gedaan en hoe ik het gedaan heb. Wij hebben het heel goed gehad met ons tweeën ,zegt hij zijn vrouw 
aankijkend. Mijn mooiste jaren was mijn studiejd in Leuven. Toen begon een heel ander leven. Ik ontmoee tal 
van mensen met diverse ideeën met wie men over allerlei onderwerpen gesprekken kon voeren. Er ging een 
wereld voor mij open. Ook de dienstplicht als reserveofficier heb ik ook graag gedaan. De opleiding was wel zwaar, 
maar aan de periode in Tervuren heb ik zeer goede herinneringen. Toen we naar Meer kwamen werden we on-
middellijk geconfronteerd met de ziekte van mijn vader zodat ik de leiding van het notariaat moest overnemen. 
Mijn vader overleed in 1969 op vierenzesg jarige leeijd . Het jaar daarop overleed mijn moeder. Naast het 
notariaat moest ik plots de eigendommen van de successie beheren. Dit alles was wel heel zwaar. Mijn ambt als 
notaris heb ik aljd graag gedaan.

Kijk op het ouder worden
WWe ervaren het als een groot geluk dat wij nog samen zijn. Ik voel mij wel ouder 
worden maar ik vind dat geen drama. De laatste jaren heb ik heel wat gezond-
heidsproblemen gekend. Ik ben moeilijk te been wat mij belet om te wandelen. 
Op de vraag of de hometrainer, die in de kamer staat ,dagelijks gebruikt wordt, is 
het antwoord dat het een sieraad is. Sporten is nooit mijn ding geweest. Op de 
vraag waar hij denkt over vier jaar te staan, antwoordt hij dat hij daar niet mee 
bezig is . Op zijn leeijd dur hij naar het einde kijken, maar hij ligt daar niet 
wwakker van. Andre: “Hier zit een tevreden mens. Ik ben soms bang van hoe goed 
ik het heb als ik zie wat er voor verschrikkelijke dingen in de wereld gebeuren. Ik 
zit me dikwijls te ergeren aan de mensen die zien te klagen. Tel je zegeningen op 
en hier bedoel ik niet alleen het materiele mee. Tel eens op waar je deze dag 
plezier aan hebt gehad en wat er allemaal goed is gegaan.
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De fanfare tijdens de gouden bruiloft Bruneel-de Bie
op 26 april 1962

De fanfare op mars tijdens de gouden bruiloft 
Huybrechts-de Bie in februari 1955 over de 
Kapelweg in Meersel-Dreef

Op mars voor de kerk op 06 juli 1969 Op mars voor de kerk op 09 juli 2011

De oudste foto van de fanfare, uit 1919 tgv de Vredestocht 
aan de kerk in Meerle

Broeder Marianus en pater Pius, paters 
Kapucijnen in het klooster van Meersel-
Dreef, waren de stichters van de fanfare 
in 1904
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29 juni 1974 - Defilé voor gemeentehuis Nieuw-Ginneken met 
voorop de drumband in uniform.

De drumband begin jaren ‘90

Frans Jacobs en Christ van Dun poseren voor
een uniek idee. Het rijdende concert

Voor de rommelmarkt zoals we die
nu kennen, runde Frans Jacobs die
in zijn eentje voor de fanfare

In de kerstmis op 26 december 1994, bracht de fanfare 
volgens traditie een concert in de kerk, Tevens werd
wegens het 90-jarig bestaan het nieuwe vaandel ingewijd
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Op zaterdag 31 januari 2015 vindt de jaarlijkse 
BINGO plaats ‘Bij de Paters’. Met als hoofdprijs een

                      Apple iPad 2.0!

Wilt u meer weten over de fanfare ‘Voor Eer en Deugd’? 
U kunt ons aljd bellen op één van de volgende 
telefoonnummers:

Belgie:  03-3157263 Voorzier Bert Damen
Nederland: 076-5961806 Secretaris Marlène Roelands-Kox

iedereen maar niemand wil het zijn, zegt mijn schoonmoeder van 93 jaar aljd weer. Mensen zien vaak 
toch op tegen hoge ouderdom vanwege de verwachng dat alles minder wordt. Maar die angst is niet 
aljd terecht. Het valt namelijk aljd mee als je er middenin zit want ook dan is er nog veel om blij van te 
worden. De oudste mens aller jden is 122 geworden. De oudste vrouw in Breda werd 105 jaar in oktober 
van dit jaar.

BijBij personen wordt gerekend vanaf de geboorte, en bijna nooit anders dan op een dag nauwkeurig. Bij een 
vereniging spreek je over het jaar van de oprichng. Leeijd (of ouderdom) is dus de duur van de periode 
vanaf het ontstaan. De Nederlands oudste fanfare is Eendracht Baarlo welke vanaf de oprichng in 1852 
onafgebroken als fanfare acef is. De Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia-De Zwaan is een fanfare uit de Bel-
gische gemeente Lichtervelde. De fanfare werd gescht in 1807 en is één van de oudste aceve muz-
iekverenigingen in België. De Fanfare Voor Eer en Deugd is opgericht in 1904 en is dit jaar 110 jaar 
geworden. 

WWe vieren feest met elkaar en staan even sl om te bladeren in het boek van de jaren. We blikken terug op 
het verleden naar de grote én de kleine dingen. Zijn dankbaar voor wat al diegenen gedaan hebben om 
gedurende die 110 jaar het vuur van de Fanfare aangewakkerd en brandend te houden. Het is verlangend 
uitkijken naar de toekomst vol bewondering en verwondering om al het mooie in het leven dat ons nog 
gegeven zal worden. Met vertrouwen in de werking van de vereniging blikken we vooruit om met moed en 
enthousiasme verder te gaan. Open staand voor nieuwe kansen.

  ‘Oud worden zonder het te zijn’ is een mooie tel van het boek van auteur Rudi Westendorp. In zijn boek 
legt hij uit waarom we ouder en ouder worden en hoe we dat lange leven de baas kunnen blijven. Ik vind 
het een prachge tel die past bij de Fanfare Voor Eer en Deugd’ en bij mij. Zeg gerust je leeijd als ze er 
nog eens naar vragen. Niet het getal bepaalt jouw leeijd maar het gaat om wie je bent, hoe je in het leven 
staat, hoe je denkt en wat je doet. Dus ga jezelf niet in de weg zien met: ‘Ja maar, ik ben al ….jaar’. Blijf 
lichamelijk en mentaal in beweging en wordt acef en mooi oud! En bedenk dat 85-jarigen van nu hun 
leven een 8 geven.

LEVE LEVE ’T HIERNUMAALS  (Loesje)
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door Nelly de Graauw-Roelands
Wat is jouw leeijd? Hoe oud ben jij? Van welk jaar ben jij?  Die vragen zijn voor 
iedereen herkenbaar en vast al menigmaal ook aan jou gesteld. Nou geef ik aljd 
direct mijn leeijd of mijn bouwjaar aan, want waarom zou ik dat tensloe niet 
doen? Me ervoor generen of om een bepaald beeld hoog te willen houden? Ik weet 
wel dat niet iedereen even blij is met een directe vraag naar zijn of haar leeijd. Je 
hoort dan de persoon in kwese er omheen of overheen praten. Oud worden wil 

Oud worden zonder het te zijn
COLUMN

BINGO!
HOOFDPRIJS!
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