
 

Uitvoering van Crescendo in de Bonkelaar. 

Piet wil o.a. genieten van cultuur. In de Bonkelaar zal dat 

helaas niet meer gaan. Van het gebouw, in 1974 in gebruik 

genomen, gingen de deuren in de beginjaren ‘90 dicht wegens 

financiële problemen. Herinneringen blijven slechts aan 

optredens van o.a. Doe Maar, BZN, Golden Earring en André 

van Duin. Ook Crescendo en Wilhelmus zullen warme 

herinneringen hebben aan hun opvoeringen in de Bonkelaar. 

Gedachtes over je toekomst 

’t Is end 2014. D’r staot een staareke wind en de regen vaal mè 

bakke uit d'n  hemel. 't Is een mistrôôstige, druilerigen dag en 

buiteaktivitaaite kà je wel vergete, tenzij je je aaige een ziekte 

op ie lijf wil haole. De vraeg rijst dan: ”Wà zelle me vandaeg is 

gaon doen?” D’r zijn ontichelijk veul keuzes te maoke. D'n êêne 

besluit ’n boeksie te gaon leze dat ie aaigelijk al lang geleeje 

van plan was, d’n aore gao fannetiek orde scheppe in een 

aangelege verzaomeling, weer een aander gaot een bezoeksie 



brenge aan femilie of vriende en zô kan ’k nog wel een hortie 

deurgaon.  

Sommiges hebbe een winterdippie, hebbe hêêmel naareges zin 

in en gaon zitte sombere of piekere over hullieze naeste en 

verre toekomst. Tegewoordig zijn de ekenomische perbleme in 

Nederland nog aaltijd buitegewoon grôôt en de verwachting is 

daerom dat onze welvaert wel-is behoorlijk lang vrijwel tò 

stilstand zal kanne komme of meschie wel staarek zal kanne 

afneme. As ie ’t nieuws mag glôôve, zalle pesjoene, uitkeringe 

en lôône in 2015 nie stijge en meschie wel lêêger worre. We 

zalle dus mè z’n aalle motte bezuinige, of wel de tering naer de 

nering motte zette. Dà’s netuurlijk gêên aareg fijn vooruitzicht, 

mor we leve in êên van de rijkste lande ter wèreld, dus we 

magge hope dat ’t hier nog wel zal meevaalle. Aan de 

matterjele kant dus donkere wolleksies aan d’n hemel. Gelukkig 

is t’r ok hêêl goed nieuws te melde.  

We leve gemiddeld ruim 25 jaer langer as 100 jaer geleeje. ’t 

Ziet ’r naer uit dà me in de naeste toekomst zellefs nóg langer 

zelle leve. Op dut mement worre de manne, glôôf ’k, ruim 78 

jaer en de vrouwe 82. Dà ’s toch een grôôte medische 

prestaosie, temeer daer de kwaolitaait van leve ok nog zal 

verbetere. Dà kom deur de steeds betere mogelijkheeje van de 

medische en aandere weteschappe. Zô is de verwachting dat 

onder aandere ziektes as kanker, parkinson en demensie 

aalsmor beterder behandeld kanne worre en zôôwaer voor ’n 

dêêl kanne worre verkomme. As ie daer dan bij stilstaot, is ’t 

voor mijn toch een geweldige gedachte, dà ’k as 70-plusser een 

aerdige kans maokt om in een goeje condisie oud te kanne 

worre. Die gedachte om, hopelijk saome mè m’n eegao, een 

gezonde en gelukkige ouwendag te magge hebbe, is een 

prachtig vooruitzicht op zô’n somberen dag met ekenomische 

tegewind. Om bij hôôgen ouwerdom nog mobiel te weze en 

actief te kanne dêêlneme aan ’t sosjaole leve en te kanne 

geniete van cultuur, netuur enzôô, is in êên woord geweldig. Ik 



wens een ieder zô’n idiaol beschreve, straolende, gelukkige en 

zô gezond mogelijken ouwendag toe! 

Piet van Grietjes 

 

 

 


