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50 JAAR NA DATO 
het woelige wedervaren van de jubilerende babyboomers 

van de Ludgerlichting 1962-1967 die 50 jaar geleden afzwaaide  
met fluwelen handschoenen belicht en indirect bevraagd door ondergetekende  

met voorliefde voor hangijzers, taboes en plezierige karakteristieken  

 

DEEL 1 

Amsterdam, 21-04-2017 

Gerard B. Kosse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De linker ingang werd in 1967 definitief een uitgang 

voor onze jaargang 

 

TIJD VOOR EEN FEESTJE 
Dit jaar vieren wij, de overlevenden van de Ludgerlichting 1962-1967, op vrijdag 29 september het heuglijke 

feit dat we exact 50 jaar geleden afzwaaiden als  Volledig Bevoegd Onderwijzer. Die dag is met zorg gekozen,  

zo lijkt het. Immers, op vrijdag 29 september 1967 trokken de laatste afstudeerders met hun namaakleren 

koffers en opgelegd bravoure de wijde Nederlandse polders in -- vaak al 

met hooggespannen zicht op een écht onderwijsbaantje op het 

platteland of nabij hun saai stadje of dorp van 

herkomst. Tijdens de komende Feestdag zal hier 

zeker, al dan niet met weemoed & vertekenende 

nostalgie, rozig op  worden teruggeblikt. 

Ook is er véél te vieren! Ik noem hier al vast een paar 

zeer saillante zaken waarop nagenoeg alle nu ruim 70 jaar 

oude leden van onze Ludgerlichting zonder valse bescheidenheid kunnen bogen:  

1) Slechts 6 van onze 45 jaargenoteni zijn overleden 

2) Slechts 4 partners van onze voormalige medestudenten zijn niet meer in leven  

3) Naar schatting heeft 3/5 van onze Jaargang een gezinsinkomen van minimaal € 4000 per maandii. 

Dus bijna € 700 per maand meer dan het gemiddeld Babyboomhuishouden van 2 personen. 

Bovendien in bezit van een eigen huis waarvan de hypotheek is afgelost.  

4) Slechts een paar mensen lijden aan een of meer zeer ernstige chronische aandoeningeniii 

5) Ruim 80% heeft tijd, energie en  geld om minimaal één keer per jaar een lange vakantie te houden 

6) We zijn goed tot zeer goed tevreden met ons leven en onze contacten 

7) We geven ons zelf en ons eventuele nageslacht minimaal het schoolcijfer 7-8 voor gelukkig-zijniv. 
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ANDERS -- MAAR DAN GEMATIGD! 

Onze Jaargang werd en wordt vaak getypeerd als een scharniergeneratie. Dus een generatie die twee 

werelden, twee sociaal-culturele tijdperken met elkaar verbindt. Een generatie die in zijn gedrag en 

opvattingen duidelijk een gemêleerd beeld vertoont van die twee - vaak met elkaar botsende-- 

wereldopvattingen. We vernieuwden waar we het maar kondenv. De meesten van ons namen simultaan deel 

aan die twee werelden - zonder zich van veel spanning bewust te zijn. Slechts een klein groepje studenten 

voelde zich  als het ware gevangen tussen twee culturen.  

Weliswaar drongen de opstandige, maatschappij-kritische geluiden van nozems, provo’s en de nieuwe 

jeugdcultuur nauwelijks door binnen de omheining van onze Aartsbisschoppelijke Kweekschool, maar 

terugkijkend zien we dat we toch óók enigszins door die revolutionaire Zeitgeist werden beïnvloed: 

Alles wat van de vorige generaties was, moest eigenlijk weg, en werd afgedaan als oubollig, autoritair, 

burgerlijk, muf en wat dies meer zij. Dat bleek vroeger vooral in ons internaatleventje. We schaften, 

bijvoorbeeld de wrede ontgroeningspraktijken af en vervingen die door een ludieke aanpak. We slikten niet 

meer klakkeloos wat de Kerk vertelde, verkenden de grenzen van de seksuele moraal tijdens de 

Bezinningsdagen in het het r.k. Romme-instituut, haalden een niet-katholieke politicus binnen om ons over 

D66 te vertellen et cetera… 

REUNIE-ADVIES: Vul 

zelf meer voorbeelden in en 

deel ze met ons allen tijdens de 

reünie die komen gaat. Dat kan 

heel fascinerend uitpakken als 

je van te voren in je geheugen 

en bij je partner zoekt naar 

scharniermomenten:dus naar 

sleutelmomenten, naar de 

keren dat je een ommekeer 

maakte in je leven die je hebt 

ervaren als ‘absoluut’, als 

richtinggevend aan je leven. 

Vergeet daarbij ook niet de 

vernieuwingen die je van 

buitenaf (vooral vanuit O&W 

in Den Haag) werden 

opgedrongen. Om te beginnen 

was er voor de meesten van ons 

de Mammoetwet! Daarna 

kwamen en gingen  er talloze 

technologische, religieuze, 

maatschappelijke en andere 

revoluties!vi 

IN DE STIJL VAN ONZE JAARGANG BLIJVEND: DUS ANDERS  
De rest van dit eerste lustrumverhaal heeft een andere vorm dan je gewoonlijk tegenkomt voor een 

retrospectief, biografisch feitenrelaas over een groep studenten die bijna allemaal 5 jaar samen opgroeiden in 

een internaat in de jaren 1960. Die andere presentatievorm zal je niet verbazen. “Anders” zit in onze genen, 

toch?! Hier gaan we dan: 

Onvoorstelbare veranderingen in ons dagelijks leven in slechts een halve eeuw 
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Op een zonnig terrasje in een goedkope Spaanse Badplaats hoorde ik toevallig een gesprek tussen twee 

Nederlandse overwinteraars. Ik was een niet door hen opgemerkte toehoorder omdat ik achter hoge 

potpalmen zat ingeklemd en niet weg durfde te gaan toen zij hun intieme twistgesprek waren begonnen.  Het   

waren overduidelijk twee bevriende, betweterige oude heren van een jaar of 70 die alle symptomen  

vertoonden van 

het jou 

welbekende 

GRUMPY 

OLD MAN     

SYNDROOM vii 

. Je ziet ze hier 

op de twee 

foto’s die ik 

slinks nam op 

het eind van hun 

gebakkelei. 

Zo te zien 

hebben beide 

pensionado’s 

hun gelijk 

gehaald. Maar 

of ze het ook  

van elkaar 

hebben 

gekregen?  

                           expertige BET………… .. versus………… onder-wijze WETER 
ALLEEN JIJ WEET WIE ER GELIJK HAD!  

 

HETE HANGIJZERS    
 
BET: ‘Ik weet dat het een netelige kwestie is, Weter. Maar toch wil ik het eens even met je hebben 

over ons riant inkomen. Wij, Babyboomers zijn geboren met een gouden lepel in de mond. We 

hebben het voortdurende beter gekregen na onze sobere start! Uit jouw verhalen over het St 

Ludgerus Internaat heb ik begrepen dat het woord ‘sober’ zelfs maar zuinigjes aangeeft hoe jij op 

jouw verzuild eilandje leefde. Maar jouw beroepskeuze bleek een slimme zet: Vooral onderwijzend 

Deze CBS-grafiek toont o.m. de arbeidsparticipatie in 2000 en 2010: Links de oorlogsgeneratie; rechts babyboomers 
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Nederland profiteerde en masse van de democratisering en economische groei die hun ‘beter 

gesitueerde collega-babyboomers’ bewerkstelligden. Jullie salarissen bleven maar groeien. Jullie 

eindeloos lange vakanties heb je besteed aan reizen per camper en het vliegtuig! En zie jezelf hier 

nu eens zitten: een nog heel gezonde --maar wel veel te zwaarlijvige -- pensionado! Je ging al héél, 

heel vroeg met pensioen, met de VUT of hoe je dat dan ook noemt. Je herinnert je toch wel dat maar 

7,5% nog werkte toen je de officiële pensioenleeftijd bereikte! Bij de andere Babyboomers was dat 

in 2010 nog bijna de helft; 49% om precies te zijn! Jullie stopten dus en masse - veel vroeger dan je 

leeftijdgenoten! En toch hebben jij en je vrouw een riant gezinsinkomen van minstens € 4000 per 

maand! En je reist ook nog steeds de hele wereld rond! Jullie hebben wel erg goed voor jezelf 

gezorgd, man! Dat reclamespotje over het Zwitserleven-gevoel tekent jouw verwende leventje ten 

voeten uit! Zo’n egoïstische kunstje kan je nageslacht niet meer flikken! Tijdens die Eerste Reunie 

van je Ludgerschooltje in 2009 wist je dat trouwens ook al. Het staat in dat Feestbundeltjeviii dat je 

me toen liet zien. Maar wat heb je met dat inzicht gedaan??!!’  

 

WETER: ‘Hoho, Bet! Een beetje dimmen! Je ziet het helemaal verkeerd! We hebben ons te pleuris 

gewerkt! Klasjes met 40 kinderen waren geen uitzonderingen. En altijd maar weer kwamen er 

vloedgolven onderwijs-vernieuwingen over ons heen! Die oekazes uit Den Haag dwongen ons keer 

op keer weer iets nieuws te doen, om formulieren in te vullen, om een bijscholinkje te volgen, om 

ons anders te organiseren, om dit en om dat. Ik was er spuugzat van! De administratieve 

rompslomp werd steeds maar groter en dat ging ten koste van mijn lol in lesgeven, in het opvoeden 

en vormen van de jeugd! En alleen dáárvoor was ik in Hilversum opgeleid. Op Ludgerus werd er 

met geen woord gerept over de administratieve en organisatorische kanten van mijn vak. Ook niet 

tijdens de Hoofdakte-fase die ons ‘opleidde’ om t.z.t. als Hoofd een schooltje te runnen. Maar dat 

heb ik je al zo vaak verteld, Bet! Mijn beroep werd steeds meer een bureaucratische regeltjes-hel!  

En wat die vakanties betreft: die hadden we echt wel nodig. En denk maar niet dat ik dan  alleen 

maar feest vierde. Verre van dat! Wat dacht je van het wegwerken van achterstallige administratie? 
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Van proefwerken verbeteren? Van het bedenken en uitwerken van lesplannen?! Kletsen met 

studiecoaches, bijlesjes on-line nakijken?! Allemaal werk waar ik gedurende het schooljaar geen tijd 

voor had. En wat dat riante gezinsinkomen betreft: Je weet donderse goed, Bet, dat de 

onderwijspensioenen niet zo denderend zijn. Toevallig heeft mijn vrouw ook veel jaren gewerkt. 

Vaak part-time of met onderbrekingen. Zij brengt dus wel een tweede pensioentje binnen, maar dat 

wil nog niet zeggen dat gepensioneerde onderwijzers allemaal “minsten 4000 euro per maand” te 

besteden hebben! Was het maar waar! Ik krijg na 38 dienstjaren nog geen 2200 eurootjes, man!’  

 

BET: ‘Dat kan allemaal wel waar wezen, Weter. Maar ik had het niet over alle gepensioneerde 

onderwijzers. Ik had het over de inkomsten van jouw Ludger-lichting! Als ik me goed herinner 

heeft iemand op jullie club-website ooit eens profielix gemaakt van jouw afstudeergeneratie. Pak je 

smartphone er maar bij en dan zie je dat ik gelijk heb: Jullie waren een a-typisch klasje, man! Als 

ik me goed herinner ging maar 15% op pensioen als gewoon onderwijzer. “Leraar in het 

basisonderwijs”, noemen ze dat tegenwoordig. Meer dan 57% was directeur van een HAVO, PABO, 

MBO of Basisschool. Ook heeft 20% gewerkt op doctoraal niveau! Denk je nou echt dat die allemaal 

zo’n laag pensioentje hebben? Ze duwen het gemiddelde een behoorlijk stuk omhoog, man! 

Natuurlijk wordt dat gemiddelde een beetje verlaagd door die twee dominees of pastoors die jouw 

Ludgerlichting kent. En die fulltime kunstenaar zal ook geen gouden eieren krijgen. Maar ondanks 

dat alles komt een gemiddeld gezin van jouw Ludgerlichting behoorlijk aan zijn trekken, Weter! 

Temeer als je in de gaten houdt dat ze ook een volledige AOW-uitkering hebben, en dat een hoog 

percentage van jullie vrouwen ook gewerkt heeft! Daarom zei ik ook dat jullie gemiddeld minimaal 

een maandinkomen van 4 mille hebben…. 

 

WETER: ‘Laten we er maar over ophouden, Bet. Geld is ook niet alles! Trouwens, je vergeet weer 

dat we tegenwoordig niet meer over <vrouwen> praten. Dan discrimineer je de homo’s en wat dies 

meer zij. Je moet eindelijk eens leren dat we tegenwoordig onze echtelieden aanduiden als 

<partners>! De vrouwen- en homo-emancipatie is nog steeds niet tot je door gedrongen!  

BET: ‘Moet jij zeggen, Weter! Je hebt er toch nog steeds moeite mee dat je vrijgevochten dochter 

niet wil trouwen maar wel twee kinderen heeft -- van twee verschillende mannen?! Of waren het er 

drie? Die mannen bedoel ik…  

WETER: ‘Ach, klets niet, man. Jij bent ouderwets. Ze wil gewoon geen vaste gozer om zich heen! 

Mijn dochter is mijn dochter. Punt uit! Maar nu we het toch over écht “netelige kwesties” hebben, 

dan is er wel wat anders dat belangrijk is -- als je begrijpt wat ik bedoel’.  

BET: ‘Neen, man. Ik volg je even niet. Ik zit dit jaar niet voor niks in mijn uppie op dit Spaanse 

terras! Je denkt toch niet dat ik op mijn leeftijd nog een jong hitje aan de haak sla? Bovendien..’t is 

nog maar drie jaar geleden dat mijn lieve vrouw overleed, zoals je weet….En de kinderen hebben 

het druk met hun eigen leven….’ 

WETER: ‘Neen, jongen. Dat bedoelde ik helemaal niet! Ik weet zeker dat de vrouwtjes jou nog wel 

zien zitten. Bovendien heb je een mooi huis en een vette bankrekening. Neen, ik wilde het over iets 

anders met je hebben….’ 
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BET: ‘Wat bedoel je in godsnaam, W? Ah, ik snap het al: je krijgt een rooie kop! Nou dan weet ik 

het wel. Je wilt het weer eens hebben over je potentie-

problemen en zox. Zit het je nog steeds dwars dat je pik wat 

gekrompen is en dat je niet veel meer presteert?! Man, lul er 

niet om heen: bijna alle blanke mensen die, zoals jij, bepaalde 

hartmedicatie gebruiken, hebben er last van. Maar het is waar: 

sommige van onze leeftijdsgenoten blijven de ons statistisch 

nog toekomende  9 redelijk gezonde jarenxi  keihard het 

haantje spelen!  Frits Le Roux zei er al iets over in een geinig 

gedichtjexii dat het schaamrood op je rimpelige kaken zal 

hebben gezet, Weter. Maar trek het je niet aan, beste vriend. Je 

vrouw lijkt niks te missen..! Waarom kijk je nu zo beteuterd? Mist ze het wél? Of heeft ze een ander? 

Neen toch?!’  

 

BESTE LEZERS, de rest van het intieme verhaal van Bet&Weter zal ik je besparen. Met rode 

oortjes en toegeknepen blaasspieren vanwege de plasnood die onze leeftijd met zich mee brengt, 

heb ik hun verhaal aangehoord. Maar ik besefte pas na mijn opluchtende gang naar het urinoir dat t 

hun verhaal van twee oude knarren óók op ons van toepassing is. Vandaar dat ik hier al vast 

aankondig dat ik van plan ben om een paar vervolgdelen te produceren. De zo ontstane kleine 

Lustrumserie zal dan vooral gaan over onderwerpen die onze seculiere leeftijdsgenoten veelal 

taboe hebben verklaard.  Dus over: 

 Religie, geloof en zingeving van onze generatie   

 Invulling & instandhouding van onze lang bestaande echtelijke relatie 

 Gezondheid, ziekte, pijn,  dementie, dood en zelfbeschikking 

 

=============== 
 

EINDNOTEN 
 
I AANTAL JAARGENOTEN VAN DE LUDGERLICHTING 1962-1967: 
In de documentatie ten dienste van de Reunie-2009 van onze Ludgerlichting vind je op blz 4 en 5 een overzicht van  ALLE 
56 studenten die aan het studieparcours deel namen. Uiteindelijk bleven er 8 minder over. Zij stopten hun studie of 
werden van school verwijderd voordat ze een Onderwijsbevoegdheids-Akte konden behalen. Dus zou onze Jaargang 48 
mensen moeten tellen. Echter, twee mensen verdwenen onnaspeurbaar uit zicht. Vandaar dat in de artikelen in ons 
alumniblad Hilversum 3 en in het profiel van onze jaargang op onze website postvakh3.nl steeds gesproken wordt over 
46 studenten.  
Adres van de genoemde documentatie: http://www.postvakh3.nl/ludgerdocumentatie2009.pdf 
Adres van het profiel van onze Jaargang 1962-1967: http://www.postvakh3.nl/profielludger.pdf  
 

ii GEZINSINKOMEN VAN ONZE LUDGERJAARGANG 1962-1967:  

In de verdere tekst van deze bijdrage wordt uitgelegd op welke beroepsgegevens dit inkomenscijfer berust.  
Voor een specificatie van de uitgeoefende beroepen van onze a-typische Ludgerjaargang 1962-1967 verwijs naar het 
profiel op onze alumni website: http://www.postvakh3.nl/profielludger.pdf  
Ook is het verhelderend om de interactieve  (inkomens-)HITTEKAART VAN HET CBS te raadplegen. Bezoek daarvoor: 
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/innovatie/project/hittekaarten-met-inkomen-van-mannen-en-vrouwen  
 
  

iii CHRONISCHE AANDOENINGEN BIJ OUDEREN EN DE ERMEE GEPAARD GAANDE BEPERKINGEN:   
Door welke chronische aandoeningen worden wij, 70-jarigen, vooral geplaagd? Hoe zijn de klachten verdeeld over 
mannen en vrouwen? Je vindt de antwoorden ij twee CB-publicaties: 

http://www.postvakh3.nl/ludgerdocumentatie2009.pdf
http://www.postvakh3.nl/profielludger.pdf
http://www.postvakh3.nl/profielludger.pdf
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/innovatie/project/hittekaarten-met-inkomen-van-mannen-en-vrouwen
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https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2015/18/beperkingen-in-dagelijkse-handelingen-bij-ouderen 
en 
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2011/10/vrouwen-hebben-vaker-chronische-aandoeningen-dan-mannen  
 

iv GELUKSCORES EN GELUKSMETER  

In diverse bijdragen aan ons alumniblad komt het onderwerp <geluk> aan de orde in existentiële zin. Raadpleeg 
hiervoor de publicaties nr 40, 43, 46, en 47 van Gerard Kosse in de Auteursindex op onze website: 
http://www.postvakh3.nl/auteursindex.pdf 
Kwantitatieve gegevens vind je weer in onderzoeksverslagen. Je treft er diverse aan op Internet. Als je liever niet zelf 
Googelt, dan is hier allereerst een manier OM JE EIGEN GELUKSCORE TE BEPALEN; het is de CBS-publicatie die ook de 
gelukscore van Nederland laat zien op grond van de welzijnsindex:     
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/innovatie/project/geluksmeter  
Lees er meer over in:  
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/innovatie/nieuwsberichten/output/cbs-zet-innovatieve-producten-en-
diensten-in-de-etalage  
 

V  VERNIEUWINGEN DOOR ONZE LUDGER-SCHARNIERGENERATIE:  
Je ziet ze letterlijk ‘verbeeld’ op de foto’s in de POWER POINT PRESENTATIE 2009, getiteld <TERUGBLIK 62-67>. 
Met name wijs ik op de beelden die te maken hebben met ontgroening, godsdienst, sport-buiten-de-tent, functioneren 
van nieuwe clubs (zoals de Afdeling Maatschappelijk werk), Nieuwe Directeur, lidmaatschapskaarten van Clubs e.d. 
buiten het Internaat. Zie: 
http://www.postvakh3.nl/terugblik1.pdf 
 

VI  TECHNOLOGISCHE EN ANDERE VERANDERINGEN IN ONZE LEEFSTIJL: 
Op internet vind je heel veel. Maar bijzonder amusant en leerzaam vind ik het inzichtelijk geïllustreerde en vlot leesbare 
boek van Annegreet van Bergen: GOUDEN JAREN: hoe ons dagelijks leven in een halve eeuw onvoorstelbaar is 
veranderd. Atlas/Contact, 2014. ISBN 978 90 450 2354 0.  
Voor een grondige, studieuze aanpak verwijs ik naar het visionaire boek dat de technologische ontwikkelingen vooral 
belicht vanuit de Menselijke Agenda en de lijnen doortrekt naar de (nabije) toekomst waarin kwesties als bewustzijn, 
ziel, geest, intelligentie en samen-zijn wellicht ook machinematig begrepen en gedefinieerd worden. Ik doel op het 
inspirerende boek van de historicus Yuval Noah Harari: HOMO DEUS: EEN KLEINE GESCHIEDENIS VAN DE TOEKOMST. 
Thomas Rap, 2017. ISBN 9 789400 407237 
 

VII  GRUMPY OLD MEN SYNDROOM: 

Juist omdat 70 jarigen zich meer bewust worden van hun sterfelijkheid, dringt het meer tot hen door als ze ziek worden, 
pijn lijden en/of aan depressies lijden. Het feit dat bij 70 jarige mannen het testosteron niveau vaak is gedaald tot 50% 
van vroeger, draagt er bovendien toe bij dat ze chagrijnig kunnen worden, tegen alles in gaan en ander humeurig 
gedrag vertonen. :Lees er meer over in bijvoorbeeld: 
http://www.huffingtonpost.com/carol-e-wyer/men-and-grumpiness_b_5266944.html  
 

VIII FEESTBUNDEL VOOR DE REUNIE-2009 VAN DE LUDGERJAARGANG 1962-1967: 
Gedoeld wordt op de thematische inleiding, geschreven door Gerard Kosse: <WAT BLEEF ER HANGEN….WAT KWAM 
ERNA?> Daar vind je innovaties van en binnen onze school, en ook de voorspellende uitspraak over de veel slechtere 
inkomenszekerheid en rechtspositie van ons nageslacht.  
   

IX  PROFIEL VAN DE LUDGERLICHTING 1962-1967 
In hoeverre onze Ludgerjaargang voldoet aan het typerende beeld van de Babyboomergeneratie waartoe we behoren, 
moet je zelf maar eens beoordelen. Hier is het veel gebruikte karakteristiekje dat je naast ons Profiel kunt leggen: 
De Babyboomers (Geboren tussen 1940 en 1955):  
Wat is hun positie? Zij functioneren op topniveau, delen hun kennis als mentor/coach of voelen zich -in het 
negatieve geval- opzijgezet. Waar zijn ze goed in? 

a) Anders dan hun voorgaande (Stille) generatie, zijn de Babyboomers hoger opgeleid, minder 

traditioneel, vitaler en meer gedreven. 

b) Ze zijn idealistischer. 

c) Ze willen langer werken als daar draagvlak voor is. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2015/18/beperkingen-in-dagelijkse-handelingen-bij-ouderen
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2011/10/vrouwen-hebben-vaker-chronische-aandoeningen-dan-mannen
http://www.postvakh3.nl/auteursindex.pdf
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/innovatie/project/geluksmeter
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/innovatie/nieuwsberichten/output/cbs-zet-innovatieve-producten-en-diensten-in-de-etalage
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/innovatie/nieuwsberichten/output/cbs-zet-innovatieve-producten-en-diensten-in-de-etalage
http://www.postvakh3.nl/terugblik1.pdf
http://www.huffingtonpost.com/carol-e-wyer/men-and-grumpiness_b_5266944.html
http://www.mkbservicedesk.nl/4918/hoe-zet-coachingstraject.htm
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d) 'Polderen' is door de Babyboomer uitgevonden. Consensus is de basis voor samenwerken. Ze hechten 

aan een vergadercultuur. 

e) Ze zijn sociaal bewogen. 

f) Het zijn goede 'team players'. 

g) Ze zijn conflict-mijdend en politieke spelers  

BRON: http://www.mkbservicedesk.nl/4914/hoe-zet-generatiebril.htm  

 

X  ERECTIEPROBLEMEN VAN OUDEREN: 
Zie bijvoorbeeld: http://www.seksuologischehulpverlening.info/erectiestoornissenproblemen-klaarkomen-man 
Over het krimpen en veranderingen  van de ouder wordende (blanke!) penis, lees je wetenswaardigheden in: 
https://www.gezondheidsnet.nl/erectieproblemen/zo-wordt-de-penis-oud 
 

XI LEEFTIJDSVERWACHTING VAN 70-JARIGEN:  
Bekijk je eigen ‘leef-tegoeden’ en dat van je kinderen in de interactieve CBS-app: 
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/resterende--gezonde---levensverwachting 
  

XII  HET GEDICHT VAN FRITS LE ROUX <VERSLETEN MANNEN> 
In dit humoristische gedicht etaleert de dichter het brede scala aan kwaaltjes dat onze leeftijdgenoten vaak plaagt. 
Gelukkig voor de dichter, blijkt hij geen last te hebben van de erectie-kwaal waarover weinigen hardop durven praten. 
Zie:  http://www.postvakh3.nl/versletenmannen.pdf  
 

 

VOORBEREIDINGSADVIES 
VOOR DE REUNIE DIE CEES, WILLEM EN WIM VOOR ONS ORGANISEREN: 
 

Print dit artikeltje, 
herlees het zo nu en dan 

EN GEBRUIK DE NU VOLGENDE LEGE RUIMTE OM JE EIGEN NOTITIES TE MAKEN. 
Op bladzijde 2 staan een paar suggesties die je van dienst kunnen zijn! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

http://www.mkbservicedesk.nl/4914/hoe-zet-generatiebril.htm
http://www.seksuologischehulpverlening.info/erectiestoornissenproblemen-klaarkomen-man
https://www.gezondheidsnet.nl/erectieproblemen/zo-wordt-de-penis-oud
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/resterende--gezonde---levensverwachting
http://www.postvakh3.nl/versletenmannen.pdf
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