
De middelbare leeftijd 
is als de jeugd, zonder 
de lichtzinnigheid, 
en als de ouderdom, 
zonder de aftakeling.
DanIel Defoe

samen met mIj ouD worDen 
Is beter Dan In je Dromen!

De beste jaren 
moeten namelIjk nog komen.

robert brownIng

Op middelbare leeftijd moet de ziel openbloeien als een roos, en zich niet sluiten als een kool.
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De mIDDelbare 
leeftIjD Is De 

lastIge perIoDe 
waarIn moeDer 
natuur worDt 

IngehaalD Door 
vaDertje tIjD.

harolD coffIn
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ze zeggen Dat 
ouDerDom tussen 

De oren zIt. 
De truc Is om hem 
nIet In je lIchaam 
te laten afDalen.
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Wat er vooral mis 
is met de jongere 
generatie, is dat

ik er niet bij hoor!

toen ik jong was, noemde 
men mij een ruige 
individualist. toen ik rond 
de vijftig was, werd ik als 
zonderling beschouwd. 
Ik doe en zeg nog steeds 
dezelfde dingen als toen, 
en nu zegt men dat ik 
seniel ben.
george burns

het geheIm van jong blIjven Is 
eerlIjk leven, langzaam eten 

en lIegen over je leeftIjD.
lucIlle ball
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je weet dat je de middel-
bare leeftijd hebt bereikt 
als je dokter, en niet de 
politie, je aanmaant om 
het rustig aan te doen, je 
alleen nog aan denksport 
doet, en als het langer 
duurt om uit te rusten dan 
om moe te worden. 

het geheIm van lang leven Is 
blIjven aDemen.

sophIe tucker

Een dutje van tijd tot 

tijd voorkomt ouderdom, 

vooral tijdens het 
autorijden. 
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De mIDDelbare leeftIjD 
Is wanneer we nog steeDs 

evenveel kunnen Doen, 
maar het lIever nIet 

wIllen Doen.
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mooIe jonge mensen zIjn 
toevalstreffers van De natuur, 

maar mooIe ouDe mensen 
zIjn ware kunstwerken.

eleanor roosevelt
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als afgestudeerde 
aan de zsa zsa 
gabor school voor 
creatieve wiskunde, 
weet ik eerlijk waar 
niet hoe oud ik ben.
erma bombeck

Ik wou Dat Ik je mIjn leeftIjD 
kon vertellen, 

maar Dat Is onmogelIjk. 
DIe veranDert voortDurenD.

greer garson 

Toen ik zestig werd, gaf mijn 
vrouw me een fantastisch 

verjaardagsgeschenk. Ze liet me 
een discussie winnen.
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