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De weg is voor een paar maanden niet te vinden. 
 
Werden wij de ouderen van Nieuwerkerk aan den IJssel, verblijd met een 
maaltje kibbeling. Gewoon omdat zij, de Lions club, aan ons willen denken 
in de toch moeilijke corona tijd, 
Dank u wel voor deze aardige geste die ook nog thuis gebracht werd. Wij 
ouderen  stellen dit zeer op prijs. 
Daarbij nog en pakketje van de club, mag dit misschien niet zo noemen , van 
de club Senioren actief Zuidplas. Dank u wel, we hopen over niet te lange 
tijd weer van de activiteiten te mogen genieten. 
Waar we ook geluk mee hebben dat is het weer zoals zich dat nu aan dient. 
Dit jaar lijkt zich te gaan scharen, bekleed met weer herinneringen , uit een 
nog kort verleden. Een lekker fris voorjaar en een mooie Zomer. De rest 
weet ik ook niet. De weergoeroes weten ook niet zo veel want er wordt nog 
betrekkelijk kort aan weer metingen gedaan.  We zullen wel zien. 
We mochten op de valreep nog het laatste nieuws vernemen van onze lieve 
prinses Amalia, die in een hand geschreven brief aan de minister president 
meedeelde haar toelage van 1,6 miljoen niet te gaan gebruiken. Dat deze 
brief op straat ligt zal ergens goed toe doen. Een soort van charme privacy. 
Haar motivering duidelijk en klaar. De hoogte van het bedrag is 
onbegrijpelijk. 
 
Ik wil u nog een paar grappige gebeurtenissen noemen die onbegrijpelijk 
zijn maar wel inzicht geven hoe ministers en CEO’s en hun aanverwanten 
communiceren. Zo slim en uit gerekend dat zij het zelf niet uit kunnen 
leggen. EW weekblad heeft samen met bureau Berenschot 248 beroepen in 
lijsten gepubliceerd. Salarissen van 20.000 tot 22.000.000 euro per jaar. 
Het is om je rot te lachen hoe het voor elkaar komt dat er mensen zijn die 
hun salarissen me zes nullen mogen schrijven. Wie is zo slim om dat te 
verzinnen. Rutte vond dat vorig jaar ook, die is toch ook wel slim. Maar zijn 
salaris wordt maar afgedekt met vijf nullen. 
 
Dan wordt er getracht een regering te vormen waar je ook het woord rot 
lachen mag gebruiken, Op goede vrijdag en Pasen mekaar verrot schelden 
en nu aaien en liegen. Omtzigt is ziek en schrijft een aantijging van 75  
A4tjes . 
CDA Bomzicht . Mag ik blijven lachen, blijft m’n hart misschien goed. 
Wie kan lachen lach dan me. 
 
Nicolaas Overbeeke                                        Nieuwerkerk aan den IJssel 



 
 


