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 Agenda 

 
 

 

Activiteiten in de kleine zaal van de Kortfoort 

  14.00 uur tekenen en schilderen (1) 

  13.30 uur tekenen en schilderen (2) 

         14.00 uur computercursus 

            13.30 uur bestuursvergadering 

   

Activiteiten deze maand  

  

vanwege het Corona-virus ook in de maand juni geen activiteiten 

   

Activiteiten langere termijn 

  

vanwege het Corona-virus ook in de maand juni geen activiteiten 

  

 

Personalia 

      

Kroonjaren 
   

20 - juni mevr E.L. Nagel 55 

     

     

N.B. Wilt u uw naam niet bij de kroonjaren laten vermelden, laat het ons tijdig weten,  

wij zullen u dan niet in de lijst opnemen. 

https://www.bing.com/images/search?q=agenda+afbeelding&view=detailv2&&id=EC44DDB2948D4954C2D590E5EEDA0ACA824D0110&selectedIndex=0&ccid=eFiW1p5M&simid=608051659355325826&thid=OIP.M785896d69e4ce38d1024488a24b9384co0
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De voorzitter aan het woord 
 

 

Het heeft even geduurd, maar een paar weken geleden zijn 

we als bestuur en TiJo begonnen met telefonisch contact 

maken met onze leden; de ledenlijst verdeeld en bellen 

maar !! 

Het klinkt makkelijk, maar het begin is dat beslist niet: hoe tref je 

de mensen aan, wat en hoe heeft het coronavirus met hen en hun 

omgeving gedaan, hoe reageer ik daarop?  Maar als je dan eenmaal 

begonnen bent, valt het best mee. De meeste mensen zijn positief 

over het initiatief en vinden het prima als we na enkele weken weer 

een nieuwe belronde beginnen. 

Wat zeer opvalt is dat bijna iedereen op een positieve manier 

probeert bezig te zijn met de beperkingen die ons zijn opgelegd. 

Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat ze hun kinderen en kleinkinderen 

niet missen, beslist wel. Maar ze realiseren zich, dat ze in de 

risicogroep zitten of er tegenaan. 

Wandelen en fietsen zijn de tophits. Dit kun je ook goed doen 

binnen de maatregelen en gelukkig is het weer al een tijdje goed, 

waardoor je ook zin hebt om er even uit te gaan. 

Voor een aantal mensen is de besmetting dichtbij geweest, dichtbij 

henzelf, familie of bekenden. Gelukkig zijn er geen overledenen. 

Alhoewel de maatregelen wat zijn versoepeld, is er nog geen kijk 

op wanneer we als vereniging iets kunnen organiseren. We zullen 

nog geduld moeten hebben.   

Zelf geniet ik samen met Cilian regelmatig van het mooie weer, 

wandelen en fietsen, de drukte vermijden. Daarnaast heb ik me op 

mijn e-books en enkele normale boeken gestort en ik ben voorlopig 

nog niet uitgelezen. Omdat heel langzaam de versoepelingen zijn 

begonnen, hebben we na twee maanden eindelijk weer eens onze 

dochter en haar gezin bezocht; jongste kleindochter was jarig. 

Geen al te uitbundige contacten, maar het doet toch goed. 

Tot slot, houd vol, eens gaat het voorbij, blijf gezond. 
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Humor deel 1 
 

Een van de onverwachte bijkomstigheden van de Corinacrisis is 
het opbloeien van humor. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar 

via WhatsApp, Facebook en de krant passeert mij een schier 
oneindige reeks van grappige filmpjes, cartoons en ‘mopjes’. 

Hieronder een aantal voorbeelden daarvan. Mij deden ze op zijn 
minst glimlachen  en daar ben ik deze dagen blij om!  
Omdat ze vrij toegankelijk zijn door de media waarop ze ‘gepost’ 

zijn, neem ik aan dat ik ze mag kopiëren. 
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Nieuw bericht van de Seniorenraad over Digibuurt 
 

Inspraakreactie Senioren Raad Oss voor Advies  Commissie 

Sociaal Bestuurlijk vergadering d.d. 14 mei  

 

Betreft: continuïteit Digibuurt  ( onze brief d.d. 3 maart 2020  aan 

B&W en de gemeente Raad) 

 

Beste Commissieleden, 

In onze brief d.d. 3 maart proberen we aan te geven:  

Ouderen zijn het meest kwetsbaar als het gaat om eenzaamheid, 

afhankelijkheid van mantelzorg en aangewezen te zijn op 

zorgvoorzieningen. 

Ook valt het ouderen zwaar goed om te gaan met moderne 

hulpmiddelen, iets waar de vrijwilligers organisatie Digibuurt  op in- 

speelt.  

Daar waar de rijksoverheid overweegt  computer apps te gaan 

invoeren om de Corona ramp te verminderen, heeft Ons Welzijn 

(voorheen Rigom) enige tijd geleden besloten de subsidie voor 

Digibuurt  in te trekken. Kunt u zich een beeld vormen van hoe 

ouderen straks met zo’n app om moeten gaan. Juist, ze haken 

merendeels af of zijn afhankelijk van mantelzorgers die al  sterk 

onder druk staan. Het zou van verstandig beleid getuigen als u juist 

nu het bijbrengen van computerkennis bij ouderen faciliteert!  

  
 

Ons verzoek aan u: faciliteer financieel de Digibuurt opdat ook 

zij mee kunnen groeien in onze gedigitaliseerde wereld .  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Herm Droog  
 

Voorzitter Senioren Raad Oss 



6 Bij de Tijd 

 
Humor deel 2 
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Poëzie 
 

 

  
    
   Winterkoninkje 

   zoekt al hippend naar eten 
   niet bewogen blad. 
 

     Cilian 
 
 

 
Allereerst wil ik iedereen bedanken die, in de periode met kanker, 

mij heel erg heeft verrast met kaartjes of met een telefoontje.  
Inmiddels is ook de bestraling, achter de rug en heb ik het 

“normale” leven  weer opgepakt. 
 

Puzzels 
In de laatste BdT deed TiJo de oproep te vertellen over wat en hoe 

we onze geest en lichaam soepel en creatief houden. 
Allereerst heb ik in het voorjaar nog nooit zoveel gewandeld (én 

gefietst) als dit jaar. Ook de tuin eist de nodige tijd op. 
Wat boffen wij, juist in deze tijd, toch met het uitzonderlijk mooie 

weer, zodat dit in elk geval mogelijk is. 
En naast dat de foto’s zijn ingeplakt en er kaarten gemaakt zijn, 

heb ik een aantal puzzels gelegd. 
Daarom heb ik hierbij ook een verzoek: wie wil er met mij ruilen? 

Ik heb 10 legpuzzels van 1000 stukjes met heel verschillende 
onderwerpen. 

Over hoe of wat, 1,5 meter en zo, daar komen we wel uit. Ik hoop 
op een positieve reactie, want ik ben bijna door mijn voorraad 
heen. 

 
Groetjes, Cilian Wildenburg-Saalbrink 

Voor adres en telefoonnummer zie achterin dit boekje 
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Humor deel 3 
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En vaak o zo waar !!!! 
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TI-JO TOURS 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Even ernst: het (verplichte) donorcodicil  
We zouden het bijna vergeten: per 1 juli 2020 zou het donorcodicil 

verplicht worden voor iedereen, tenzij men aangeeft dat niet te 

willen. Op 17 maart j.l. had Ti-Jo een lezing gepland, vooral ook 

om prangende vragen te kunnen stellen enzo. Om meerdere 

redenen is deze lezing niet doorgegaan. 

Wij lezen nu dat de opstart van het proces van keuze-bevraging 

voorlopig is opgeschort tot 1 september 2020 

Kijk met ons mee op :  
https://nos.nl/artikel/2333062-aanpak-nieuwe-donorwet-twee-maanden-

uitgesteld-vanwege-coronacrisis.html 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

https://nos.nl/artikel/2333062-aanpak-nieuwe-donorwet-twee-maanden-uitgesteld-vanwege-coronacrisis.html
https://nos.nl/artikel/2333062-aanpak-nieuwe-donorwet-twee-maanden-uitgesteld-vanwege-coronacrisis.html
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BAG ‘in de Bocht’  
(Rotterdamse uitdrukking uit vijftiger jaren: daar heb je hem/haar weer) 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Continuering overleg 

Wij (Ti-Jo en Bag) blijven het zeggen: geïnspireerd door de 

maandagse PC club durven wij álles. Digitaal gesproken dan. Dus 

ging een deel van de BAG qua overleg gewoon door op Skype en 

Whatsapp (mét beeld). Wat nu? Hoe verder? We hebben in overleg 

met het bestuur in BdT 4 al aangekondigd dat  we álle activiteiten 

tot en met juni 2020 moesten laten varen. Wij gaan met de officiële 

richtlijnen van de overheid mee en durven zéker tot en met 

augustus geen picknick of BBQ en andere groepsactiviteiten te 

organiseren. Dát is lastig, vinden wij, want het voelt als een gemis. 

We hebben (graag) met het bestuur meegedaan aan de belronde 

langs alle leden en onder ons gezegd: dat was eigenlijk een heel 

verrijkend gebeuren (zie het openingswoord van de voorzitter), 

maar … we konden het niet sámen doen, hè zoals op de 

maandelijkse koffie-ochtenden (bijvoorbeeld). 

 

Wat nu?  
 

Ti-Jo blijft brainstormen en nodigt u van harte uit 

met ideeën te komen. Het ziet ernaar uit dat 

activiteiten zoals we hadden bedacht voor 2020 

er voorlopig niet inzitten. Dus moeten we het op 

een andere manier doen.    
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Tijdens onze belronde  
 

bleken enkele leden openlijk verslingerd aan legpuzzelen ... wel 

1500 stukjes. Dat vraagt tijd, ruimte en … doorzettingsvermogen. 

En een plan van aanpak. En … samenwerking … Daar gingen toch 

heel wat (zelfs) nachtelijke uurtjes inzitten. Het is verslavend. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Wandelen in Rundumhausen 

Als het maar even kan, doe ik 

loopschoenen aan en volg mijn uitgezochte 

route van park door park naar park (wat je 

in Oss al niet vindt). De zon schijnt, de 

enkele wandelaars wijken keurig uit (ik 

ook) en groeten, veel vissers aan de rand 

van de vijvers 

en opeens zie ik een met krijt 

uitgezette speurtocht op de wandel-

paden. Kinderwerk, maar inventief én 

herkenbaar. 

Ik ga hem natuurlijk wél een stukje 

volgen. Als ik het raadsel goed oplos, 

wordt de route duidelijk! 
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Facetimen met de kleinzoon 
 

Een goed moment in de week: even kletsen met de kleinzoon en 

zo mogelijk met onze eigen zoon. Dat is telkens weer een groot 

plezier, dat je elkaar op afstand tóch zo kunt zien en spreken! 

Kleinzoon vindt lang praten niet ‘zijn ding’ en speelt onderwijl met 

de mogelijkheden van facetime. Hij zet zichzelf een drakenkop op 

of een kalkoen (met lelletjes), maar deze is ook leuk: een tekening 

in plaats van een foto … 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Humor deel 4 
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Talentententoonstelling 
In BdT 5 hebben we u opgeroepen met een verhaal en/of foto te 

komen van bijzondere ervaringen tijdens deze Corona-weken, of 

(verborgen?) talenten die opeens volop tot bloei konden komen. 

Dat heeft een aantal leuke en interessante voorbeelden opgeleverd. 

Maar we blijven roepen om méér. U heeft geen idéé wat er onder 

onze leden allemaal voor talenten bestaan waar wij eigenlijk niks 

van weten … 

 

George Bogaers Bouwen van scheepsmodellen 

 

Het begint in 2010. 

Ik had voor een kennis een Skûtsje (fries scheepje) gebouwd.  Toen 

kreeg ik zin om voor mijzelf weer een schip te gaan maken. 

(ik had er in ’t verleden al meer gemaakt; 5 stuks) 

Dus naar de winkel gegaan om een nieuwe bouwdoos te kopen en 

aan de slag. 

Maar na een paar maanden stagneerde de bouw. Ik weet zelf niet 

meer hoe dat kwam. 

Jaren later kwam Corona en ik dacht, ik kan wel weer beginnen met 

mijn scheepje. 

Op bijgaande foto's kun je zien hoe ver ik gekomen ben. Het 

word  "HMS Bounty" schaal 1:48 lente 90 cm. 

Dit is het zo ongeveer. 
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Corry van Nuland  Grenzeloze creativiteit 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
            tapijtknopen             wenskaarten maken 
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Zolang wij –mensensoort- bestaan, hebben wij de neiging om onze 

omgeving mooier te maken. Corry is handvaardig op elke denkbare 

manier: breien, haken, knopen, collages enz. Zij is deze weken met 

ettelijke projecten in de weer … 

 
Wonderoma 
Gewooon ‘even’een poppensokje in een schoentje……doet José 

Ebben wel ‘even’:  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Verveling en Vernuft 
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UW AANDACHT WAARD 
 

 
 

 
 

 
De Seniorenraad Oss verzorgt al enige tijd een nieuwsbrief.  
Deze nieuwsbrief van de Seniorenraad kunt u vinden op de website 

van de raad: seniorenraadoss.nl 
 

Interview Gezondheidsexpert Julia van Weert uit de nieuwsbrief 
van april 

 
‘Voer het isolement voor ouderen niet te ver door’ 

 
Een deel van de Nederlandse 

ouderen is te angstig bij het volgen 

van de afstandsregels voor corona. 

Dat zegt Julia van Weert, hoogleraar 

gezondheidswetenschappen aan de 

Universiteit van Amsterdam.  

Van Weert stelde met ouderenbond 

Anbo tips op voor communicatie met ouderen. “Het is belangrijk 

om na te denken hoe je de sociale contacten toch in stand houdt” 

luidt haar oproep. “En wie gezond is mag echt wel een blokje om.” 

Want ouderenlijnen worden platgebeld en eenzaamheid is troef. Al 

leren veel ouderen nu beeldbellen, er zijn er honderden die al 

weken niemand hebben gesproken. Dat zegt de Anbo, waar de 

infolijn twaalf uur per dag openstaat, ook met de paasdagen. 

Premier Rutte geeft aan dat we nog een tijd doorgaan met het leven 

op anderhalve meter afstand. Hoe gaan senioren dat rooien? 

Er zijn zeker tips om het leed te verzachten, weet Van Weert. Het 

valt haar op dat media sterk focussen op kwetsbare ouderen.  
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Maar van degenen van 75 jaar en ouder leven er slechts 110.000 

in verpleeghuizen. 850.000 75-plussers krijgen thuiszorg, de grote 

meerderheid die thuis woont is vitaal. “En daar weer een groep van 

mankeert niets. Natuurlijk moet iedereen de maatregelen in acht 

nemen. Maar we zien dat veel ouderen, soms onder druk van hun 

kinderen, niets meer doen. Ze durven niet meer naar buiten en ze 

durven niemand meer te zien. Dan nemen eenzaamheidsproblemen 

natuurlijk enorm toe.” 

De hoogleraar bezweert dat vitale ouderen echt wel een blokje om 

kunnen. “En zij kunnen ook bedenken wie ze wel willen ontvangen. 

Binnen als je huis groot genoeg is, of in de tuin op gepaste afstand. 

Er is een forse groep aan het ontstaan die zichzelf wat meer zou 

mogen gunnen.” 

 

Lange teksten 

Oudere hersens worden kleiner en krijgen eerder te maken met een 

cognitieve overbelasting. “Neem de website van het RIVM: die 

bestaat uit lange teksten”, zegt De Weert. “Jongeren scannen die 

pagina’s, maar ouderen lezen die van A tot Z. Bij zo’n overbelasting 

van de hersens nemen de emoties het over van kennis. Daarmee 

zou de overheid rekening moeten houden.” 

Zij heeft ook een sociale tip: “Bedenk of je met een één of twee 

dezelfde mensen, die ook alleen zijn, een groepje kunt vormen dat 

elkaar nog wel bezoekt. Zoek mensen uit van wie je weet dat die 

heel zorgvuldig zijn. En dan natuurlijk wel die anderhalve meter 

aanhouden.” Familie en vrienden moeten op hun beurt ouderen 

steunen die dit (willen) doen, zegt Van Weert, en hen niet 

overbeschermen. 

De hoogleraar wijst op de diverse bellijnen – “gebruik die!” – en 

online communicatie. “Bedenk met wie je dat wil. Het is een plus 

als je iemands gezicht ziet en meer zintuigen aanspreekt. Floortje 

Dessing ging op tv voor het raam van haar moeder staan bellen. 

Zo kan het ook. Kijk naar creatieve voorbeelden van anderen.” 
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Van Weert waarschuwt de kleine groep ‘onrealistische optimisten’ 

die denken dat hun niets overkomt: “Ga nu niet op je kleinkinderen 

passen.” 

Zelf beeldbelt zij sinds kort met haar demente moeder in het 

verpleeghuis: “Daar zit dan iemand van de verzorging naast, die 

zegt: ‘Dit is je dochter Julia’. Vijf minuten is al lang, hoor. Maar het 

gaat verbazingwekkend goed. Ze hoeft maar te focussen op één 

gezicht en één stem. Je ziet dat ze het fijn vindt.” 

Sybilla Claus 9 april 2020 

 

 

 

OOK UW AANDACHT WAARD 
 

(ook uit nieuwsbrief van Seniorenraad) 

 
 

Oplichters maken op slimme manieren misbruik van de 

coronacrisis. Zorg dat u erop bent voorbereid, zodat u niet 

het volgende slachtoffer wordt. 

 

Mail van het RIVM 
Krijgt u opeens een mail van het RIVM of van de WHO 

(Wereldgezondheidsorganisatie)? Waarschijnlijk is het een 

nepmail. Computercriminelen versturen onder deze vertrouwde 

namen mails met bijlagen, waarin meer informatie over het 

coronavirus zou staan. Maar als u de bijlage opent, komt er 

automatisch een schadelijk programma op uw computer. Open 

daarom niet zomaar een bijlage. Ga voor nieuws over het 

coronavirus via uw eigen navigatie naar de website van het RIVM. 

 

 

 

/auteur/Sybilla%20Claus


22 Bij de Tijd 

App waarmee u Corona live kunt volgen 

Buiten de Play Store worden soms schadelijke apps aangeboden, 

zoals een app waarmee u de verspreiding van het Coronavirus live 

zou kunnen volgen. In werkelijkheid is dit een app waarmee uw 

telefoon onbruikbaar wordt. Pas tegen betaling van veel geld kunt 

u de telefoon dan weer ontgrendelen. Probeer daarom nooit apps 

te downloaden buiten de Play Store. Nieuwe Android-telefoons zijn 

hiertegen beveiligd. 

Antibacteriële betaalpas 

Krijgt u een e-mail of sms’je waarin u een antibacteriële betaalpas 

krijgt aangeboden? Dat is onzin. Banken hebben geen 

antibacteriële betaalpassen. Klik niet op de link en vul geen 

bankgegevens in, maar gooi de mail meteen weg. 

Nepwebshops 

Wilt u mondkapjes of desinfecterende handgel kopen? Pas dan goed 

op dat u dat doet bij een betrouwbare webwinkel. Lees hoe u een 

veilige webwinkel kunt herkennen in de Slimthuis app van 

Interpolis.   

Coronahelpers aan de deur 

Komt iemand van het ziekenhuis bij u langs die aanbiedt u te 

controleren op corona? Of belt een onbekende aan die 

boodschappen voor u wil halen? Ga er niet op in en bel de politie. 

Dit is een brutale oplichter die op deze manier probeert ouderen te 

bestelen. 

Coronacollecte 

Krijgt u de vraag of u geld wilt geven voor de bestrijding van 

corona? Geef niets. Er wordt op dit moment niet gecollecteerd voor 

corona, ook niet door Het Rode Kruis. 

Informatie over thuiswerken 

Criminelen maken ook misbruik van mensen die thuiswerken. Ze 

sturen bijvoorbeeld een mail over thuiswerken, die afkomstig lijkt 

van een groot bedrijf. Als u werkt voor dat bedrijf, denkt u 

misschien dat de mail echt van dit bedrijf afkomstig is. In 

werkelijkheid bevatten ook deze mails schadelijke software. 

https://www.slimthuis.app/digitale-veiligheid/stap/veilig-online-shoppen
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Controleer dus altijd de echtheid van de mail bij het bedrijf 

waarvoor u werkt. 

Mail over extra geld voor gedupeerden 

Het klinkt aantrekkelijk, een mail die u financiële compensatie 

belooft vanwege de Coronacrisis. Ook dit is een nepmail, die alleen 

maar bedoeld is om uw bankgegevens te stelen. 

 

Zo bent u veilig online 

U kunt er zelf veel aan doen om veilig gebruik te maken van een 

computer, tablet of smartphone. Zo is het belangrijk om ervoor te 

zorgen dat uw programma’s altijd de laatste versies hebben. Ook 

moet u een veilig wachtwoord kiezen en weten hoe u veilig online 

kunt betalen. Meer hierover leest u op de website van Slimthuis. 

 

OOK UW AANDACHT WAARD 
 

(ook uit nieuwsbrief van Seniorenraad) 
 

Zo gebruikt u veilig uw smartphone 
 

Oplichting via de smartphone komt steeds meer voor. Criminelen 

bedenken iedere keer nieuwe manieren om hun slachtoffers op te 

lichten. Met deze tips krijgen oplichters bij u geen kans. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
WhatsApp en voicemail 
Een nieuwe manier van oplichting is het stelen van het 

telefoonnummer dat aan een WhatsApp-account is gekoppeld. Zo 

http://www.slimthuis.app/
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neemt de oplichter uw WhatsApp-account over en kan hij 

contactpersonen uit uw naam benaderen. Om uw WhatsApp-

account te kunnen gebruiken, heeft de dief niet alleen uw 

telefoonnummer nodig, maar ook een verificatiecode. Criminelen 

kunnen die code opvragen bij WhatsApp nadat ze uw 

telefoonnummer op hun eigen telefoon hebben ingevoerd. 

WhatsApp stuurt deze code op verzoek bijvoorbeeld naar uw 

voicemail. Als u een heel eenvoudige pincode heeft voor het 

beluisteren van uw voicemail, bijvoorbeeld 0000 of 1234, heeft de 

dief die zo achterhaald. Daarmee kan hij uw voicemailberichten 

makkelijk beluisteren en aan de verificatiecode komen. Met deze 

twee maatregelen kunt u deze vorm van misbruik voorkomen: 

 
Maatregel 1: Beveilig uw WhatsApp-account met een extra 

code. 

Dat heet tweetrapsverificatie. Als u WhatsApp wilt gebruiken, moet 

u dan regelmatig een code invoeren om te bevestigen dat u de 

rechtmatige eigenaar bent. Ook als iemand WhatsApp op een 

andere telefoon probeert te gebruiken, is deze code nodig. Stel 

tweetrapsverificatie als volgt in: 

Open WhatsApp. 

Ga naar Instellingen. 

Tik op Account. 

Ga naar Verificatie in twee stappen. 

Stel de code in. 

 
Maatregel 2: Kies een betere pincode voor uw voicemail.  

Dit werkt bij iedere telefoonaanbieder anders. Bel met uw smart-

phone 1233, ga via het keuzemenu naar de instellingen en wijzig 

de toegangscode. 

 

WhatsApp-fraude 
Fraude met een WhatsApp-account gaat bijvoorbeeld zo. U 

ontvangt een WhatsApp-berichtje van een onbekend nummer met 
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de foto van uw zoon erbij. Uw zoon schrijft dat hij dringend geld 

nodig heeft. In werkelijkheid is dit niet uw kind, maar een oplichter. 

Maak daarom nooit geld over op basis van alleen een WhatsApp-

berichtje. Probeer altijd eerst te bellen of vraag om een gesproken 

berichtje. Zo kunt u de stem controleren. Of stuur een berichtje 

naar het oude nummer van uw familielid. Maak alleen geld over 

naar een rekeningnummer dat u kent, niet naar het nummer van 

een ‘vriend’ van uw familielid. 

Een buitenlands nummer belt 

Wordt u gebeld door een buitenlands nummer en wordt de 

verbinding vrijwel meteen verbroken? Bel dan niet terug. Dit kan 

een truc zijn van buitenlandse oplichters. Zij willen dat u terugbelt 

en koppelen u dan aan een duur nummer. Soms hoort u na het 

bellen een toon waardoor u denkt dat u in de wacht staat. In 

werkelijkheid is er al verbinding en gaat de teller meteen lopen. Het 

advies is simpel, bel nooit terug naar onbekende nummers uit het 

buitenland. 

Een onbekend nummer belt 

Een onbekend nummer hoeft niet verdacht te zijn, maar het kan 

wel. Krijgt u een telefoontje van de ‘bank’ of van een ‘helpdesk’ om 

u te helpen tegen fraude, dan is het altijd oplichting. Banken en 

helpdesks bellen niet en vragen zeker niet om inlogcodes of 

wachtwoorden. Twijfelt u aan de echtheid, zoek dan het 

telefoonnummer van de bank op en controleer of de bank echt heeft 

gebeld. Gebruik niet het telefoonnummer van de beller, want dat 

kan vals zijn. Het is het beste om een onbekend nummer niet terug 

te bellen als u een oproep heeft gemist. Als het serieus is, wordt u 

nog wel een keer gebeld. 

Wifi buitenshuis 

Onderweg kunt u op veel plaatsen gebruik maken van wifi. Dat is 

handig en goedkoop, maar het kan ook gevaarlijk zijn, want 

criminelen hebben allerlei trucs om mee te kijken. Openbare wifi-

netwerken zonder wachtwoord zijn het minst veilig. Gebruik zulke 

verbindingen alleen voor sites waarop u niet hoeft in te loggen, 
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bijvoorbeeld een gratis nieuwssite. Voor sites waarop u gevoelige 

informatie deelt, zoals uw bank, kunt u beter uw dataverbinding 

(4G) gebruiken. Verwijder openbare netwerken van uw telefoon als 

u ze niet meer nodig heeft. Dan kan uw telefoon niet per ongeluk 

verbinding maken met een nep-netwerk met dezelfde naam. Voor 

de zekerheid kunt u wifi ook uitschakelen als u er geen gebruik van 

maakt. 

 

Nep-SMS 
Oplichters versturen ook wel eens een valse sms namens een bank, 

zorgverzekeraar of bijvoorbeeld een energieleverancier. Vaak staat 

er in de SMS dat u iets moet betalen en direct actie moet nemen. 

Gooi deze sms weg. Als u twijfelt, bel dan de bank, verzekeraar of 

andere afzender op. Gebruik hiervoor niet het telefoonnummer uit 

de sms, maar zoek zelf het telefoonnummer op.   

 
 

OOK UW AANDACHT WAARD 
 

Activiteiten 
 

 
8 juni 2020, 19.30 
 

Begrijpen van gedrag bij dementie. 

 
Ontmoetingscentrum Meteoor, Oude Litherweg 18-20, Oss 

 
13 juli 2020, 19.30 

 
Met elkaar in gesprek. Met muzikale omlijsting van koor 

Octaaf  

 
Ontmoetingscentrum Meteoor, Oude Litherweg 18-20, Oss 

https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/noordoost-brabant/begrijpen-van-gedrag-bij-dementie
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/noordoost-brabant/met-elkaar-gesprek-met-muzikale-omlijsting-van-koor-octaaf
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/noordoost-brabant/met-elkaar-gesprek-met-muzikale-omlijsting-van-koor-octaaf
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Woordkraker juni 
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Filippine nr.  33 
 

 
 
1. Doel van asielzoekerscentra 
2. Schreef in 1996 als eerste regel “I was wandering in the rain” 

3. Drempel naar Europa voor immigranten 
4. Hier zitten immigrantenkinderen met een taalachterstand 

5. Maakt vrije verkeer van personen mogelijk 
6. Roman uit 1947 van Albert Camus 

7. Rivier in de Betuwe 
8. Schreef de thriller Haat 

9. Populist die liever praat over ‘uil van Minerva’ dan over Grieken 
10. Organisatie voor mensen die noodgedwongen hun land verlaten 
11. Docufictie van Guido Hendrikx 

12. Overeenkomst die instroom immigranten beperkte 
13. Sterke voorliefde voor eigen volk en land 

14. Hieraan ontbreekt het mensen die asielzoekerscentra belagen  
15. Begrip uit de filosofie van Karl Marx 

16. Schreef het eerste deel van de Millennium trilogie 
17. Schreef over deze ‘vlucht’ in 1978 
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Sudoku Plus nr. 32 
 

De volledig ingevulde puzzels kunt u sturen naar Rein Akkermans:  
van Sonsbeeckstraat 12, 5344 JB Oss of 

akkermansrein@gmail.com 

 

 

mailto:akkermansrein@gmail.com
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Oplossing Puzzels 
 

 

Woordkraker Pasen 

 

 
In deze woordkraker zaten een paar behoorlijke ‘moeilijkheden’ Ik 
licht ze graag even toe: 

 
H7: eerbederven 

Een niet meer veel gebruikt woord. Het is afkomstig uit romans 
van Couperus , die veel gebruikt maakte van ‘neologismen’ 

(nieuwe woorden). 
 

V5: Ingetogen Italiaanse 
Ik geef toe, erg moeilijk te vinden. 

Lia  is: een Italiaanse naam voor meisjes 
  de betekenis is ‘ingetogen’ 

   



32 Bij de Tijd 

Oplossing Filippine nr. 32 
 

 
Oplossing Sudoku Plus nr. 31 
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OPINIE            Logica            
 

In 1644 poneerde de Franse filosoof René Descartes de stelling  

“cogito, ergo sum!”, ik denk, dus ik besta! 

Hij vraagt zich af hoe men iets zeker kan weten. Zintuigen kunnen 

bedriegen. Aldus twijfelt Descartes aan alles, behalve zijn eigen 

bestaan. 

Ik dacht hier de afgelopen weken vaker aan. En dan niet zozeer de 

filosofische benadering van Descartes, maar meer het denken op 

zichzelf. Hoe is het in godsnaam mogelijk, vraag ik mij af, dat 

mensen in deze crisistijd als het ware hun ‘denken’ uitzetten. 

Het kabinet baseert zich in haar adviezen en regelgeving op 

wetenschappelijke analyses. Hoe duidelijk wil je het hebben. M.a.w. 

de adviezen zijn wetenschappelijk onderbouwd en toch zijn er 

allerlei mensen die de adviezen aan hun laars lappen. Eerst het 

weekend waarin mensen massaal, tegen de adviezen in, naar de 

stranden en de natuurparken trokken. Okee, dacht ik, dat kan ook 

nog uit onwetendheid voortkomen … soit. Maar de eerste week van 

april rapporteert het journaal over geplande groepsactiviteiten, 

soms onder de oproep “schijt aan Corona”. Over ‘denken’ 

gesproken, dit gaat mijn verstand te boven. Levensgevaarlijk, niet 

alleen voor henzelf, maar ook voor anderen! 

Wat mij op televisie de laatste weken verbaast, is dat er opeens in 

allerlei programma’s ‘onbekende’ specialisten uit de hoge hoed 

getoverd worden. Regelmatig verkondigen die andere meningen 

dan de specialisten van het RIVM. Normaliter vind ik dat geen enkel 

probleem, integendeel, maar nu, nu het van levensbelang is de 

adviezen van kabinet allemaal op te volgen, vraag ik me af, waarom 

worden dit soort ‘deskundigen’ uitgenodigd? Uiteraard is bij 

redacties vooraf bekend dat zij ‘anders’ denken, maar wat bezielt 

ze dan om in deze crisistijd afwijkende meningen te laten horen. Ik 

zou denken dat in deze crisis alles erop gericht moet zijn alle 

neuzen dezelfde kant op te krijgen. Kijkcijfers? Stemmingmakerij? 
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In mijn eerste studiejaar heb ik ook colleges filosofie gevolgd. Ze 

gingen vooral over logica. Ik moet daar de laatste tijd vaker aan 

terugdenken. 

Logica is de leer van het strenge betoog, ook wel formele logica 

genoemd. De leer van beweringen en argumenten. Bijvoorbeeld: 

Bewering: roken is ongezond. 

Argumenten: foto’s van longen van rokers tonen de schade aan 

    de wetenschap bewijst verband roken - longkanker 

Een heel normale techniek in gesprekken, discussies en debatten. 

Leuk wordt het als je kijkt naar drogredenen: redeneringen die op 

het eerste gezicht kloppen, maar dat niet doen. Uitgerekend de 

afgelopen weken stuitte ik op een drogreden die ik nog niet kende: 

“Zegt de ene hamsteraar tegen de ander: Hoezo was het niet 

verstandig om te hamsteren? Heb je de lege schappen gezien? Nou 

dan!”  

Tenslotte wil ik nog een heel aparte (niet-officiële) vorm van logica 

noemen, de ‘vrouwenlogica) 

 

Onderstaande voorbeelden 

spreken voor zich. Althans 

om te begrijpen wat met 

vrouwenlogica wordt 

bedoeld. Mij bekruipt bij dit 

woord toch een unheimisch 

gevoel. Het is namelijk 

nogal vrouwonvriendelijk. 

Dat neemt niet weg dat ik 

ook uit eigen ervaring kan 

zeggen dat er toch wel 

verschillen bestaan in de 

manier van denken tussen mannen en vrouwen. Op internet vond 

ik onderstaande uiteenzetting: 

“Vrouwen communiceren op een veel minder rechtlijnige en 

rationele manier met elkaar. Ze communiceren emotioneel en 
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voelen elkaar aan. Wat ze zeggen is slechts een heel klein deel van 

hun communicatie en is niet zoals bij mannen het leidende 

communicatiemiddel. Wat we dus vrouwenlogica noemen is o.a. 

een gevolg van deze misvatting.  

Wanneer een vrouw iets tegen je zegt, wil ze dat jij voelt en snapt   

wat haar achterliggende probleem of vraag is en wil ze dat je haar 

geeft wat ze op dat moment nodig heeft. Niet een logisch antwoord 

op de exacte vraag die ze stelt. 

Omdat een vrouw veel meer emoties wil en kan ervaren heeft ze 

vaak een emotionele behoefte en niet een logische vraag-

antwoord.” 

 

Ik heb de neiging dit onderscheid te herkennen. Maar het is wel te 

stereotiep. Zeker niet alle mannen denken altijd volgens een 

formeel logisch procedé en ook niet alle vrouwen hebben 

onderliggende niet uitgesproken emotionele argumenten. EN 

daarbij dient gezegd dat ik zelf door schade en schande heb moeten 

leren dat emotionele argumenten even valide zijn als rationele, 

feitelijke. 

Ter afsluiting sluit ik me graag aan bij de tekst van het Duitse lied, 

waarin het ongrijpbare van denken en gedachten wordt bezongen: 
 

“Die Gedanken sind frei, Wer kann sie erraten? Sie rauschen 
vorbei, Wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, 

Kein Jäger sie schießen; Es bleibet dabei, Die Gedanken sind frei.” 
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Uw aandacht waard! 
 

    Algemene 
Senioren Vereniging 

    Oss /Maasland 

 
 ____________________ 

 
_____________________ 

  

 
 

Rijbewijskeuring 
 

Regelmatig wordt in “de Hille” in 
Oss een rijbewijskeuring gehouden. 

U kunt zich hiervoor aanmelden bij 
“de Hille”, tel. 06 13031321. 

Regelzorg in Heesch.  
Maak een afspraak via het landelijk 

afsprakenbureau van Regelzorg 
telefoon: 088 23 23 300.  

Zelf een afspraak plannen kan via 
de website www.regelzorg.nl  

Locatie: Cultureel Centrum De Pas.  

De Misse 4, Heesch. 
Meenemen naar de keuring: Eigen 

Verklaring, medicijnenlijstje, klein 
beetje urine, bril of contactlenzen 

en het huidige rijbewijs. 
 

_______________________________ 

 
In het Alzheimer café 

 
door Corona-virus in mei en juni 

geen lezingen en activiteiten 
   

_______________________________ 

 

  

in afwachting van mogelijke opening 

volgens nieuwe maatregelen 

http://www.regelzorg.nl/
http://www.alzheimer-nederland.nl/
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Adressen   ASVOss / Maasland 

Bestuur 
Secretariaat 
Dhr. J.K. Groot (Jaap)  

0412 624726,  

j.k.groot@hccnet.nl 

Ledenadministratie  
Dhr. G. Ebben (Geert) waarnemend 

0412 650519 

ebbengeert@gmail.com 

Geef al uw wijzigingen, dus ook 

persoonlijke, door aan de 

ledenadministratie. 

Voorzitter 
Dhr. A.J.M. Wildenburg (Aad), 

0412 633372; 
aad.wildenburg@kpnplanet.nl 

 

Penningmeester 
Dhr. G. Ebben (Geert) 

0412 650519 
ebbengeert@gmail.com 

Bankrekening 

IBAN: NL66 RBRB 0928 9248 74  
t.n.v. ASVOss, Maasland 

Bestuurslid activiteiten 
Mevr. J. Ebben (José)  

0412 650519 

ebbenjose@gmail.com 

 PR & communicatie 
 Dhr. R. Akkermans (Rein) 

 0412-639698  

 akkermansrein@gmail.com 
 

  

Coördinator Lief en Leed 
Mevr. Wildenburg-Saalbrink 

(Cilian) 
  

0412 633372; 

aad.wildenburg@kpnplanet.nl 

 

Webmaster 
Johan Niewohner 

Web: asvossmaasland.nl 

Mail:  info@asvossmaasland.nl 

 

 

Contactpersonen voor de speerpunten van de BBG 

Wonen                      Brenda Bakker  b.cramer2@kpnplanet.nl 

Fietsen centrum        Jaap Groot j.k.groot@hccnet.nl 

Computer                    Rein Akkermans  akkermansrein@gmail.com 

Mantelzorg                 Lydia vd Vossen  lydiavandervossen@hotmail.com 
Wijkteams                  Geert Ebben  ebbengeert@gmail.com 

 

mailto:j.k.groot@hccnet.nl
mailto:ebbengeert@gmail.com
mailto:aad.wildenburg@kpnplanet.nl
mailto:ebbengeert@gmail.com
mailto:akkermansrein@gmail.com
mailto:aad.wildenburg@kpnplanet.nl
mailto:b.cramer2@kpnplanet.nl
mailto:j.k.groot@hccnet.nl
mailto:akkermansrein@gmail.com
mailto:lydiavandervossen@hotmail.com
mailto:ebbengeert@gmail.com
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