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1 Bij de tijd 

COLOFON 
 

Voorwoord redactie 

 

Eindredacteur   

 

Rein Akkermans                 
Beste leden,  

  

Coronamaatregelen maken dat je 

dagelijks veel aan huis gebonden 

bent. Bijzonder vervelend, maar 

het leverde mij meer tijd op om 

aan dit blad te werken. 

Dat heeft geresulteerd in een 

extra omvangrijk nummer. 

Ik  wens  u allen weer veel lees-, 

puzzel- en kookplezier! 

 
 

Heet van de naald: 

harde lockdown 

tot 14-1-’22 geen activiteiten 
 

  
  

De deadline voor inleveren kopij 

voor BdT nr. 2 voor februari is: 

16 januari 2022 

  

Rein Akkermans 

eindredacteur 
 

Vaste medewerkers: 

Aad Wildenburg 

Meneer Doosje 

Cilian 

José Ebben 

Tineke Akkermans                             

(voorzitter) 

(columnist)   

(poëzie) 

(Ti-Jo Tours) 

(Ti-Jo Tours) 

 

 

Druk Perqa 

Verspreiding Ad Hack 

Margreet Hack 

 

Redactieadres: 

akkermansrein@gmail.com 
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geen koffie drinken i.v.m. lockdown 

  
  

 

 

 

 

 

Personalia   

  

Kroonjaren 
 

01 - 01 dhr E.J. Post 85 

06 - 01 mevr JW Van der Bilt 75 

07 - 01 mevr M Alemans 80 
 

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. 
  

 
 
 

 
 

Activiteiten in de kleine zaal van de Kortfoort 
elke dinsdag 13.30u tekenen en schilderen (1) 
elke woensdag 14.00u tekenen en schilderen (2) 
ma  10 jan   13.30u bestuursvergadering 

   
Activiteiten deze maand en  langere termijn   
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Mededelingen van het bestuur 

18 december kondigt het kabinet harde lockdown aan. Dus zeker 

tot 14-1-’22 zijn er geen activiteiten. Ondanks dat blijft Ti-Jo 

activiteiten plannen en aankondigen in Bij de Tijd. Het bestuur 

is daar erg blij mee, ook al kunnen niet alle aangekondigde 

activiteiten  doorgaan. Wij vragen daarvoor uw begrip en wij 

vinden het geweldig, dat Ti-Jo ondanks dat toch door blijft gaan. 

Uitgangspunt blijft, dat we ons houden aan de door de overheid 

gestelde regels en dat u, wanneer activiteiten weer mogen, 

voorlopig ook de QR-code moet hebben om hieraan deel te 

nemen. Mochten er tussentijds versoepelingen komen, beslui-

ten we in overleg met Ti-Jo en reageren we daarna zo snel 

mogelijk. 

Aad Wildenburg, voorzitter 

Mededeling  van het bestuur 

Tot mijn grote spijt moet ik meedelen dat de geplande cultuur-

historische lezingen over het Interbellum niet door gaan: 

Het bestuur heeft vanwege de kosten van zaalhuur een mi-

nimum gesteld aan het aantal deelnemers. Waren er de eerste 

keer bijna 30 aanmeldingen, deze keer slechts 11 en dat is te 

weinig.   

Daarbij komt dat de coronamaatregelen het doorgaan waar-

schijnlijk ook bemoeilijkt hadden. 

Mogelijk wordt de lezingencyclus in ‘betere’ tijden nog een keer 

aangeboden. Alle aanmelders bedankt! 
  

Rein Akkermans, bestuurslid  
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De voorzitter aan het woord 
Het einde van het jaar nadert met rasse schreden, een 

jaar waarin veel gebeurde of eigenlijk ook weer niet. 

Ook een jaar dat we snel willen vergeten, maar ons toch 

lang zal heugen. Dit schreef ik in mijn terugblik op 2020 

en er is niet veel veranderd !! 

Na het lockdowngebeuren konden we weer gaan koffiedrinken, 

onder strikte voorwaarden dat wel. Ti-Jo organiseerde veel op 

papier, maar er kon weinig doorgaan. Een spelletjesochtend met 

lunch kon gecombineerd worden met de uitgestelde jaarverga-

dering en een gezellig drankje ter afsluiting. 

Voor december waren er ook nog mooie activiteiten gepland, 

waarvan alleen de koffie bij Coppelmans kon doorgaan. Wellicht 

door onduidelijkheid was niet iedereen er, maar we waren toch 

met een aardige groep om gezellig afscheid te nemen van het 

verenigingsjaar, waarbij we allen de hoop uitspraken “tot ziens 

bij de nieuwjaarsbijeenkomst”. 

Positief voor mij was, dat niemand problemen maakte met het 

scannen van de QR-code. 

En ja, na het reguliere koffiedrinken 4 jan. wordt de nieuwjaars-

bijeenkomst dus de eerste gelegenheid, dat we elkaar weer gaan 

ontmoeten, hoop ik. Elders in deze BdT staan de gegevens over 

deze bijeenkomst. Ik hoop dat het dan weer wat beter gaat en 

we er een gezellige dag van kunnen maken. 

Als ik dit schrijf, lijkt het een beetje de goede kant op te gaan, 

maar ook lijkt de nieuwe variant te beginnen zich te verspreiden. 

Laten wij hopen, dat deze variant niet opnieuw roet in het eten 

strooit. 

Rest mij om u allen prettige dagen toe te wensen en vooral de 

wens dat we komend jaar elkaar weer vaak kunnen ontmoeten 

met veel gezellige activiteiten. 
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Humor 1 
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TI-JO TOURS 

 

 
 
 

 

        Coronaleed/lied 

December is toch wel een tijd 

die tot zelfreflectie leidt 

donk’re dagen, gure wind 

en een beetje zát van Sint 

en allenig voor het vuur 

jáááá, dan komt het na-denk-uur 

 

Zit u ook in quarantaine? 

geeft corona u migraine? 

hoorde u ook daar zo nèt: 

er is geeneens een kerstbuffet!? 

Steek dan nu een kaarsje op 

en wendt u af van uw getob 

Want Ti-Jo plant vol goede moed 

voor tijden zónder tegenspoed 

kansen voor een samenzijn 

zonder corona- en andere gein 

lees dit blad dus -  heel tevreden - 

grondig om de mogelijkheden 

 

TIP: lees op pagina 28   Het artikel “weerbaar” 
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‘Nagelaten’ berichten 
In Bij de Tijd 11 vertelde Ti-Jo u een  mop: een Spanjaard, een 

Fransman, een Duitser en een Italiaan moeten in een ravijn 

springen en doen dat alleen áls … 

Wij vroegen u: wat zou een Nederlander hebben gedaan? Daar 

kwam één (winnende !) reactie op: ‘Twee voor de prijs van één’, 

sprak God. En de Nederlander springt. Dát vond Ti-Jo een kóste-

lijke variant ! Cilian wint  hiermee een gratis cappuccino bij de 

eerstvolgende koffie-ochtend. 

Ti-Jo stuurde u begin december het bericht dat het kerstbuffet 

nú helaas niet kon doorgaan. Ed (Post) reageerde hartverwar-

mend. We laten u even meelezen, hoor: 

 

 

  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Beste Ti en Jo 

 
Geen best bericht over het kerstbuffet. 

Maar het is natuurlijk zo, 

het wordt gered door Ti en Jo 

en gewoon op een andere datum gezet. 

 

Bovendien worden we weer verrast 

deze keer met een mooi gedicht. 

Er staat weer iets in het vooruitzicht, 

als het zover is ben ik zeker te gast. 

 

Al ben ik geen kok ik kan je wel beloven, 

ik had al iets lekkers in gedachten. 

Wat het wordt, moet je maar afwachten 

maar ik zal me zeker er voor uit gaan sloven 

 

Ti en Jo geweldig bedankt. 

Jullie verdienen een grote bos met bloemen 

want het is in deze tijd verboden om te zoenen. 

Zonder jullie waren we geheel onthand 
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Geen kerst- maar voorjaarsbuffet 

 
Dat was voorwaar geen leuke beslissing om het kerstbuffet op 
te schorten tot nader orde. Het is nl. tot dusver een zeer ont-

spannen en zeer gezellig ontmoetingsgebeuren gebleken. 
Opschorten ja, niet cancellen! Als het lukt, gaat Ti-Jo dit topper-

tje verplaatsen naar februari, aansluitend aan de Algemene 
LedenVergadering (ALV). In het volgend nummer van BdT gaan 
we u natuurlijk uitvoerig vertellen over hoe en wat, maar wilt u 

alvast 22 februari 2022 in uw agenda ‘blokken’. 
Om het leed te verzachten kwam de ASVO-kerstman bij u langs 

met een sfeervol cadeautje: een extra lichtje in huis.  

 

Activiteitenplan 2022 
 

dinsdag 4 januari koffiedrinken 

v.a. 10.30u 

kan niet 

doorgaan 

donderdag 13 januari - filmochtend 

- lunch met erwtensoep 
- nieuwjaarsborrel 

kan niet 

doorgaan  

donderdag 3 februari koffiedrinken  
v.a.10.30u 

Meteoor 

dinsdag 22 februari ALV   

voorjaarsbuffet 

Meteoor 

 

Koffiedrinken in 2022 

Denkt u eraan dat we gaan koffiedrinken op dinsdagochtend  in 

de oneven maanden, op donderdagochtend in de even maan-

den!! 
 

donderdag 3 februari koffiedrinken v.a. 10.30u Meteoor 

 
nieuwjaarsborrel en filmochtend 

De nieuw geplande nieuwjaarsborrel mag helaas niet doorgaan. 

Maar een goed plan laten we niet zomaar vallen. We gaan 

naarstig op zoek naar een nieuwe datum.  
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Wij zetten daarom de geplande opzet hier voor u uiteen. Dan 

heeft u alvast iets om u op te verheugen!  

Ti-Jo wil de nieuwjaarsborrel vooraf laten gaan door de (uitge-

stelde) film mét erwtensoep. Maar dan in de ochtend! 

Dan ziet het programma er zó uit: 

Ochtend: 

- binnenlopen (koffie) v.a. 9.30u 

- 10.00u  start film 

- 11.15u  korte pauze 

- 11.30u  deel 2 van de film 

- 12.30u - 13.30u pauze en erwtensoep 

middag 

- 13.30-15.30u  nieuwjaarsbijeenkomst en een glaasje 

 

Wissewasje 

Ik liep laatst weer eens een fijn ‘ommetje’ en werd getroffen 

door het beeld van een waterhoentje, dat merkwaardig weinig 

vloeiend maar toch behendig bewoog over het gras. Allemachtig! 

Hij had maar één pootje. How come? Maar ja, daar kun je alleen 

naar raden … ontkomen aan een poes? Poot afgebeten door een 

Snoek? (even een herinnering aan een heel eng kinderverhaal: 

jonge eendjes en een roofzuchtige snoek … vandaar)  Over 

jeugdherinneringen gesproken … herkent u deze? Wij plachten 

(groot gezin) in bed aan elkaar te vragen: ‘Als je mocht kiezen  

dóóf- of blind zijn, wat zou jij dan kiezen?’  En dan ontspon zich 

een verlekkerd gesprek over de voor- en nadelen van het ene of 

andere gebrek ... Ik keek naar het waterhoentje. Die wikte en 

woog helemaal niet … die dééd! En hó … op een been kun je óók 

lopen (eh springen zelfs). Ik ga maar eens een mooie CD op-

zetten. Dat kan heel goed, óók met corona-beperkingen. 
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Gedicht van de maand  

 
 

Andermans hond 

 
Ik ging niet wandelen met de hond 

 

de hond ging wandelen met mij. 
 

Kijk, zei hij, kijk, zo doe je dat: 
 

je snuffelt wat, je kruipt eens 
 

onder groen, je doet daar wat je 
 

daar moet doen, je kwispelt – 
 

nee dat kun je niet – loopt achterna 
 

wat vleugels heeft, je rolt je op je 
 

ene zij, je andere zij, je ene zij, 
 

je mond staat op de tocht, je zoekt 
 

in woorden naar een geur, bij grenzen 
 

naar vreemd vocht, hoort woest geroep 
 

van groepen mens als blaffen aan, 
 

verstaat alleen je naam 
 

en Lig en Koest en Af. 

 
 

 
Joke van Leeuwen  
uit: Wuif de mussen uit , Querido (2006)   
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UW AANDACHT WAARD 1 
 
 

 

 

De Seniorenraad Oss verzorgt al enige tijd een nieuwsbrief.  

Deze nieuwsbrief van de Seniorenraad kunt u vinden op de web-

site van de raad: seniorenraadoss.nl 

Onderstaande artikelen zijn afkomstig uit de nieuwsbrief van 

december. 
 

Iedereen heeft wel een zorgverzekering, een autover-

zekering. Maar wist u dat er ook zoiets is als een huis-

dierenverzekering? Er zijn heel wat verzekeringen die 

zonde zijn van uw geld. Wij hebben ze op een rij gezet.  

Sommige verzekeringen zijn verplicht. De ziektekostenverzeke-

ring, de opstalverzekering van uw huis, de autoverzekering. 

Andere verzekeringen zijn nuttig, maar niet noodzakelijk. Zoals 

de aansprakelijkheidsverzekering of inboedelverzekering.     

U kunt die laten liggen, maar dan accepteert u wel dat u een 

groot financieel risico loopt. Om die reden zijn ze eigenlijk ook 

bijna verplicht te noemen. Daarnaast hebt u nog verzekering die 

u voor grote risico's lijken te beschermen, maar de kleine 

lettertjes ontkrachten dat. Denk aan een arbeidsongeschikt-

heidsverzekering. Die hebben vaak veel mitsen en maren in de 

algemene voorwaarden staan, of zoveel uitsluitingen, dat het de 

kosten eigenlijk niet meer rechtvaardigt. 

En dan zijn er nog de echte onzinverzekeringen. Deze kosten 

regelmatig meer dan ze opleveren en zijn meestal niet de moeite 

waard. 

De (huis)dierenverzekering 

De meeste huisdierenverzekeringen vergoeden bijna niets. Dat 

is geen grap. Inentingen, aangeboren afwijkingen corrigeren,   

https://www.plusonline.nl/vergelijken/vergelijker-opstalverzekering
https://www.plusonline.nl/vergelijken/vergelijker-autoverzekering
https://www.plusonline.nl/vergelijken/vergelijker-inboedelverzekering
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epidemische ziekten, een dieet en sterilisatie vallen vrijwel altijd 

buiten de dekking, of worden maar half vergoed. Ook hebben 

deze verzekeringen vaak nog een aanzienlijk eigen bijdrage van 

minimaal 20%. En u kunt alleen een huisdier jonger dan 7 jaar 

verzekeren. Op vakantie geldt de verzekering ook niet (dan moet 

u weer aparte dekking nemen). Ja, als bijvoorbeeld uw kat wordt 

aangereden kunt u een beroep doen, maar ... de verzekeraar zal 

zich ook bemoeien met de behandeling van uw huisdier, want 

dat moet zo goedkoop mogelijk, natuurlijk). Houd het geld maar 

liever in uw zak en let goed op uw troeteldier. 

De telefoonverzekering 

Deze dekt u in tegen schade en diefstal van uw mobiele telefoon. 

Het afsluiten kan meestal alleen bij aankoop, als u dus nog recht 

heeft op de fabrieksgarantie (!). De kosten zijn meestal best 

hoog (60 euro per jaar gemiddeld) en u heeft sowieso een eigen 

risico. Wilt u wisselen van toestel en neemt u een duurder 

exemplaar, dan krijgt u niet méér uitbetaald. Het repareren van 

het toestel kan ook nog lang duren, want men garandeert ook 

zelden een snelle afhandeling. Met andere woorden: meestal niet 

de moeite waard. 

De PC / laptopverzekering 

Hier geldt min of meer hetzelfde als bij de telefoonverzekering. 

Extra vervelend is dat deze verzekering snel in waarde daalt: in 

het derde jaar krijgt u meestal nog maar de helft van de 

verzekerde waarde uitgekeerd. Bovendien is vaak moeilijk te 

bewijzen dat u zelf niet schuldig bent aan de schade. U installeert 

immers software en bevestigt randapparatuur aan uw PC of 

laptop. De kans dat u krijgt waar u recht op heeft, is helaas niet 

zo groot. 

Fietsverzekering 

Dezelfde problemen als bij de voorgaande twee voorbeelden. In 

grote steden betaalt u bovendien meer, omdat er vaker geroofd 

wordt. In de stad Utrecht bijvoorbeeldbetaalt u al snel het 

dubbele van de       



 
januari  ‘22 14 

 

premie die in het Limburgse dorp Roggel geldt. 

Extra garantie 

Dit is gewoon een verkooptrucje. Winkeliers zeggen vaak dat u 

geen rechten meer heeft als de garantietermijn van een product 

is verlopen. Dat is niet waar: als je een wasmachine koopt, mag 

u ervan uit gaan dat deze echt wel acht jaar meegaat. Is hij na 

vier jaar stuk, dan heeft u recht op vergoeding van de helft van 

de reparatiekosten. Garantie bijkopen is het vrijwel nooit waard. 

Annuleringsverzekering 

Dit kan u een fijn gevoel geven: mocht er een noodgeval zijn 

waardoor u niet op vakantie kunt, dan krijgt u altijd het geld 

terug! Mis. Heel veel noodgevallen vallen buiten de dekking. Als 

u bijvoorbeeld een ernstige ziekte had op het moment dat u de 

reis boekte (en daar pas later achter kwam, zoals bij kanker) 

dan wordt er helemaal niets vergoed. Ook geldt de dekking 

alleen voor uw directe familie: gaat een goede vriend dood en 

kunt u daarom niet weg, dan krijgt u ook niets terug. In sommige 

gevallen kan deze verzekering wel de moeite waard zijn, 

bijvoorbeeld als u lang heeft gespaard voor een hele dure reis. 

Kies dan wel voor een verzekering met een hoge dekking. Er is 

van deze verzekering ook een variant voor dieren. Voor veel 

huisdierenbezitters voelt een konijn, hond of kat immers ook als 

lid van de familie... 

Heeft een annuleringsverzekering voor u toch wel nut? Maak de 

afweging na het lezen van dit artikel op Businessinsider >> 

Dan zijn er nog de extra dekkingen! Veel van deze zijn 

simpelweg overbodig, daarom zitten ze ook niet in het 

standaardpakket. Bijvoorbeeld: 

Autoverzekering: no-claimbeschermer 

Hiermee kunt u elk jaar één keer een schadeclaim indienen die 

uw no-claimkorting niet om zeep helpt. Het enige probleem: het 

aantal schadevrije jaren gaat wèl omlaag als u schade heeft.   

https://www.reisverzekering-direct.nl/annuleringsverzekeringen/huisdieren/
https://www.businessinsider.nl/streep-door-je-vakantie-heeft-het-zin-je-hiertegen-te-verzekeren-648008/
https://www.businessinsider.nl/streep-door-je-vakantie-heeft-het-zin-je-hiertegen-te-verzekeren-648008/
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Als u wilt overstappen van verzekering, bijvoorbeeld omdat er 

een goedkoper alternatief is, is de kans groot dat u veel meer 

premie betaalt. Overstappen is meestal toch meer de moeite 

waard. 

Annuleringsverzekering: terrorismedreiging 

Bang voor een aanslag in het gebied waar u straks op vakantie 

gaat? Bij veel verzekeraars kunt u zich hiervoor aanvullend ver-

zekeren, maar of dat zin heeft valt te bezien. Bij een negatief 

reisadvies kan de reisorganisatie uw reis vaak omboeken, waar-

door u alsnog op vakantie kunt. Dat gebeurde ook veel tijdens 

de diplomatie rel tussen Nederland en Turkije in de zomer van 

2017. Een verzekering is dus niet echt nodig. 

Inboedelverzekering: buitenshuisdekking 

Onder de inboedel vallen bij sommige verzekeraars ook 'losse' 

apparaten zoals laptops en smartphones. Maar alleen als ze zich 

in uw huis bevinden op het moment dat ze worden gestolen of 

stuk gaan. Wilt u ze meenemen en toch verzekerd houden, dan 

kunt u een buitenshuisdekking nemen. Vaak is deze echter zo 

laag, dat ook deze aanvullende dekking geen zin heeft. En het 

komt ook voor dat alleen diefstal is gedekt: raakt u hem zelf 

kwijt, dan kunt u fluiten naar uw geld. 

 

Poëzie 

 

     Helder blauwe lucht; 

 
     schitterende achtergrond 
 

     voor de kale boom. 
 
              

                                          Cilian 

  

https://www.plusonline.nl/vergelijken/vergelijker-autoverzekering
https://www.plusonline.nl/vergelijken/vergelijker-autoverzekering
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UW AANDACHT WAARD 2 

De rol van senioren door de geschiedenis heen 

 
Vind je de term 'senior' eerder een eretitel dan een 
belediging? Je hebt groot gelijk! Door de eeuwen heen 

speelden senioren overal in de wereld hun rol en werd 
met hun ervaring rekening gehouden. Dat zal in de toe-

komst meer dan ooit belangrijk zijn, want het aandeel van 
de 65-plussers in de bevolking neemt steeds toe. Laura 

Carstensen, professor in de psychologie aan de Stanford 
University, en expert in het thema veroudering, duikt in 

de geschiedenis. 

Hoe je je tijd na je pensionering kunt invullen, is één kant van 

het probleem, maar er zijn ook andere zorgen. Gaat ons zorg-

stelsel failliet of zal het pensioenstelsel zal instorten onder de 

last van een vergrijzende bevolking? Laura Carstensen, profes-

sor in de psychologie aan de Stanford University, waar ze stich-

tend directeur is van het Stanford Center on Longevity en de 

hoofdonderzoeker van het Stanford Life-span Development La-

boratory is een expert op het gebied van veroudering.          

Wat is een senior? 

‘Om beter te begrijpen hoe de rol van senioren in onze samen-

leving ten goede kan veranderen, is het belangrijk om te begrij-  
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pen waar we vandaan komen en waar we naartoe willen. Laten 

we eens kijken naar de verschillende rollen die ouderen door de 

geschiedenis heen hebben gespeeld. Wat is een senior? Mensen 

hebben de neiging om mensen in categorieën in te delen. In feite 

categoriseren we mensen sinds het begin van de beschaving. 

Wanneer iemand de leeftijd van 65 jaar bereikt, wordt hij/zij 

gecategoriseerd als senior, ook als die persoon zichzelf niet als 

oud of senior herkent. Het is eerder een sociale constructie dan 

een bepaald biologisch stadium.” 

Bovendien kan de chronologische leeftijd die wordt aangeduid 

met ’ouderdom’ zowel cultureel als historisch variëren. Helaas is 

er altijd een stigma verbonden aan ‘oude mensen’ en ‘ouder-

dom’, en dat is de reden waarom verschillende culturen over de 

hele wereld de behoefte voelen om eufemismen te vinden, zoals: 

• Senioren  

• Oudere volwassenen 

• De herfst van het leven 

• De avond van het leven 

• Voor hoogbejaarden: de winter van het leven 

• De Gouden Tijd 
 

Sommige van deze termen kunnen neerbuigend overkomen en 

veel mensen vinden het helemaal niet leuk om als ouderen of 

senioren te worden gecategoriseerd. In plaats daarvan zouden 

ze liever gewoon ‘oud’ worden genoemd en het feit onder ogen 

zien dat ze niet zo jong zijn als ze ooit waren. Anderen zien de 

term 'oud' als iets met een negatieve connotatie en weigeren dat 

soort categorisering. Hoe dan ook, het is een gevoelige kwestie. 

Hoe is de rol van senioren in de loop van de geschiedenis 

veranderd? 

“Genetisch gezien zijn we niet slimmer of hartelijker dan onze 

familieleden 10.000 jaar geleden waren. Desalniettemin zijn we 

in de praktijk biologisch fitter dan onze overgrootouders.” Waar   
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komen we vandaan? En hoe is de rol van senioren door de 

geschiedenis heen veranderd? Historisch gezien zijn er verras-

sende en vaak trieste feiten over ouderdom. Vanuit biologisch 

oogpunt was de levensverwachting vóór de 20e eeuw vaak lager 

dan 60 jaar. Dus niemand had het soort levensduur dat we 

vandaag zien. 

Vanuit sociologisch oogpunt is er altijd enige onduidelijkheid 

geweest over ouderdom. Ouderdom kan ofwel worden gezien als 

een bron van wijsheid en prestige of als een stadium van verval 

en een bron van lijden. 
 

Oude tijden 

Hoewel sommige sterke, 

gezonde mensen de leeftijd 

van 70 bereikten, stierven de 

meesten voor hun vijftigste. 

Degenen die in de veertig 

werden, werden met respect 

behandeld, terwijl degenen 

die zwak waren als een last 

werden beschouwd, gene-

geerd en zelfs gedood. In de 

oudheid werd de categorie 

‘oud’ niet op basis van leeftijd toegepast, maar op het verlies 

van het vermogen om nuttige taken uit te voeren. 

 

Klassieke Griekse en Romeinse culturen 

Ouderdom werd gezien als een fase van verval, terwijl vooral 

schoonheid, kracht en jeugd werden gewaardeerd. De Atheners, 

in de tijd van Aristoteles, hielden niet van oude mensen en 

kwamen vaak tegen hen in opstand. 
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Middeleeuwen en renaissance 

Geen van beide tijdperken bleek de ‘gouden eeuw van verou-

dering’ te zijn en er was vaak een antagonistische benadering 

van ouderen. Ouderdom werd vaak afgeschilderd als een wrede 

of zwakke levensfase. Afhankelijk van de omstandigheden kon-

den ze "gerespecteerd of veracht, geëerd of ter dood gebracht 

worden". Sommige van de 16e-eeuwse utopisten, zoals Thomas 

More en Antonio de Guevara, begonnen zich echter een wereld 

voor te stellen waarin oude mensen konden kiezen tussen leven 

in aftakeling of waardig sterven. Op dat moment was een leven 

van meer dan 65 jaar een zeer zeldzame prestatie. 

Mediterrane en Latijnse cultuur 

Dit is een andere cultuur die ouderen vereert als belangrijke 

mensen. De oudste generatie wordt vaak ingezet om te helpen 

bij de zorg voor de jongsten, terwijl de kostwinners buitenshuis 

werken. Als zodanig bleven ouderen grondig geïntegreerd, tot 

ver in de latere levensfasen.  

Moderne tijd  

Door vele verbeteringen door de eeuwen heen is de levens-

verwachting nu ongeveer 79 jaar voor mannen en 83 jaar voor 

vrouwen. Maar in moderne westerse culturen is de culturele 

status van senioren afgenomen. Naarmate ze langer leven, 

raken ouderen vaak ontheemd vanwege financiële beperkingen 

of het onvermogen om zelfstandig te wonen. Velen worden ge-

dwongen te verhuizen naar bejaardentehuizen, begeleid wonen 

en verpleeghuizen. Sommigen beschrijven dit fenomeen zelfs als 

'ageism'. 

Georges Minois stelt dat "altijd en overal de jeugd de voorkeur 

heeft gekregen boven de ouderdom". De moderne westerse cul-

tuur staat bekend om de individualistische focus op jeugd, 

zelfredzaamheid en individualisme. Als gevolg daarvan hebben 

de Verenigde Naties in 2011 een mensenrechtenverdrag voor-

gesteld dat specifiek ouderen zou beschermen. 
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Feit is dat veel gezinsdynamieken drastisch zijn veranderd, met 

meer grootouders dan kinderen. Zoals Laura Carstensen het 

stelt: “Die piramide die altijd de verdeling van de leeftijd in de 

bevolking vertegenwoordigde, met veel jongeren onderaan en 

een kleine piek van oudere mensen die tot op hoge leeftijd over-

leven, is omgevormd tot een rechthoek." 

De rechthoek- of kubusvorm betekent dat voor het eerst in de 

geschiedenis van de menselijke soort de meeste baby's die in de 

ontwikkelde wereld worden geboren, de kans krijgen oud te wor-

den. Laura Carstensen stelt ook dat de stijging van de levens-

verwachting niet gebeurde omdat we sterker zijn dan onze voor-

ouders, maar omdat cultuur, wetenschap en technologie een 

sleutelrol speelden bij het verbeteren van gezondheid en welzijn. 

Welke rol spelen oudere volwassenen in de huidige 

samenleving? 

"De 20ste eeuw was getuige van twee ingrijpende veranderingen 

in regio's van de wereld waar mensen goed zijn opgeleid en 

wetenschap en technologie floreren." Laura L. Carstensen.  

Als we bereid zijn te luisteren en te leren, is het gemakkelijk in 

te zien dat het belang van ouderen voor onze samenleving ver-

der gaat dan oppassen op kleinkinderen, verhalen vertellen, geld 

en eten geven. De immense oceaan van ervaring en wijsheid kan 

als een baken dienen voor jongere generaties.  

Ouderen spelen ook een sleutelrol bij het onderwijzen van 

culturele waarden aan jongeren en het bewaren van tradities, 

aangezien ze de bewakers zijn van een rijk cultureel erfgoed. 

Zijn we op weg naar een leeftijdsinclusieve samenleving? 

Hoewel er in de ontwikkelde landen nog steeds een aanzienlijk 

aantal senioren in armoede leeft, is er volgens The Guardian de 

afgelopen twintig jaar veel moeite gedaan om de armoede onder 
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gepensioneerden terug te dringen. In plaats van ons te concen-

treren op een ontmoedigende visie op de impact van een ver-

grijzende bevolking, zou het helpen als we een meer even-

wichtige benadering zouden volgen bij de implementatie van 

nieuwe beleidsoplossingen die de echte uitdagingen zouden 

aanpakken, zoals: 

• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat oudere volwassenen de 

ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om hun huis 

zo lang mogelijk aan te passen aan de ouderdom?  

• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat degenen die voor 

oudere volwassenen zorgen, de ondersteuning en training 

krijgen die ze nodig hebben? 

• Hoe bieden we ondersteuning om senioren in staat te 

stellen bij te blijven dragen aan de samenleving met de 

beste kwaliteit van leven? 

Het milieu seniorvriendelijk en toegankelijker maken moet een 

zorg zijn van elke overheid, vooral als het gaat om het bieden 

van veilige omgevingen om te wandelen, fietsen en het openbaar 

vervoer te nemen. In Singapore hebben ouderen bijvoorbeeld 

een kaart die ze kunnen ‘vegen’ bij oversteekplaatsen om de 

verkeerslichtwisselingen te vertragen, zodat ze genoeg tijd heb-

ben om de straat over te steken (bron: The Guardian). 

Auteur: Stefaan Van Laere 

 

 
 
Hoofdredacteur SenNetMagazine  

https://www.seniorennet.be/redactie/artikel/394/de-rol-van-senioren-door-de-geschiedenis-heen#auteur
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(bijna) niet te geloven 
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UW AANDACHT WAARD 3 

 

 

 

 

Internetdwang: 

senioren zijn het zat! 

Internet houdt de gemoederen onder senioren flink bezig. 

Want nooit eerder deden zo veel mensen mee aan een 

onderzoek van KBO-PCOB: 3.713 senioren, waarvan – en 

dat is echt uniek – 899 senioren die geen internet 

hebben.  

Negen van de tien internetloze en de helft van de online 

senioren zijn het over één ding roerend eens: ze zijn het 

zat dat ze meer en meer verplicht worden om alles via 

internet te doen. En dat overheid en bedrijven de 

coronacrisis als excuus gebruiken om dat nog eens verder 

af te dwingen.  

 

Geen internet 

Laten we beginnen met de senioren 

zonder internet. Dat zijn er volgens 

het CBS nog steeds zo’n 403.000. 

Bijna een kwart van de 75-plussers 

en 6% van de senioren tussen de 65 

en 74 jaar hebben geen internet. 

Omdat de meeste onderzoeken online worden gedaan, wordt 

naar hun mening nauwelijks gevraagd, maar voor ons onderzoek 

vulden 899 senioren het papieren enquêteformulier uit het 

Magazine in. 
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Mevrouw Van Berkom-Boosten uit Oirsbeek: ‘Ik heb tien lessen 

gehad, een-op-een, maar het lukte niet! Ik heb een tablet, 

maar ik kan hem niet gebruiken. Ik zou het wel willen 

leren, maar niemand heeft tijd.’ 

 

Nooit meer internetten 

Andere redenen om geen internet te gebruiken zijn voor senio-

ren de onveiligheid van internet, omdat het niet nodig is – alles 

kan je ook op een andere manier doen – omdat ze te oud zijn 

en omdat de apparatuur ontbreekt. De helft van de senioren 

zonder internet verwacht het nooit meer te gaan gebruiken 

tijdens hun leven 

Dat levert wel problemen op, zegt ruim de helft, vooral met het 

zoeken naar informatie en gegevens (23%), bij het doen van 

betalingen en bankzaken (16%), bij het maken van afspraken 

met de overheid en gemeente (16%), bij de belastingaangifte 

(14%) en bij het maken van afspraken met zorgverleners 

(14%). 

 

Grootste verschillen tussen de senioren  

Met internet                    &                 Zonder internet 

gemiddeld 74 jaar                                 gemiddeld 81 jaar 

58% vrouwen                                       73% vrouwen 

41% alleenstaand                                 68% alleenstaand 

hoger opleidingsniveau                         lager opleidingsniveau 

 

Senioren die internet gebruiken, vinden zichzelf daar ook best 

handig in. Gemiddeld geven ze zichzelf een 7.1 (80-plussers iets 

lager: een 6,7).  
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Waarvoor gebruiken senioren internet? 

• e-mailen (98%) 

• internetbankieren (91%) 

• informatie opzoeken (81%) 

• contact onderhouden met familie en vrienden (76%) 

• voor overheidsdiensten zoals de Belastingdienst en 

gemeente (72%) 

• het nieuws volgen (60%) 

• route plannen zoals met Google Maps (60%) 

• versturen en bekijken van foto’s (58%) 
 

Papier of internet?   

Als de online senioren kunnen kiezen, waar gaat hun voorkeur 

dan naar uit: papier of internet? Bij de belastingaangifte is dat 

overduidelijk: van de senioren die internet hebben, heeft maar 

liefst 80% een voorkeur voor de digitale aangifte. Ook bij 

bankieren verkiezen de meesten (79%) het internetbankieren. 

Maar stemmen voor de Tweede Kamer doen we nog wel liever 

op het stembureau (61%) dan via internet. Ook winkelen doen 

we liever in fysieke winkels (68%) dan online. 

Elsbeth (90): ‘Ik word steeds minder vaardig qua tikken, 

het duurt te lang en het zit vol typefouten. Ik vergeet 

codes en ik vergeet wat je moet doen. Alles kost meer tijd 

en dat maakt me onzeker.’ 

Concentratieproblemen en typefouten 

Dat senioren hun weg vinden op internet betekent niet dat dat 

ook zo blijft. Een kwart van de online senioren heeft de afgelopen 

periode weleens ervaren dat het gebruik van internet hun 

moeilijker afgaat dan vroeger. Ze ervaren problemen, doordat 

ze bijvoorbeeld minder snel zijn, wachtwoorden vergeten, meer 

typefouten maken en moeite hebben om zich te concentreren.  
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Corona als excuus 

Door corona maakt een deel van de senioren meer gebruik van 

internet. Vier op de tien zijn vaker online gegaan om contact te 

houden met familie en vrienden via sociale media (54%), om het 

nieuws te volgen (50%), om een kerkdienst, herdenking of een 

viering digitaal te volgen (50%), en om te beeldbellen (49%). 

Maar de crisis heeft volgens hen ook een negatief effect: de helft 

van de online senioren denkt dat banken en andere dienst-

verleners de coronacrisis gebruiken als excuus om filialen te 

sluiten. En nog eens de helft vindt dat bedrijven en overheden 

de coronacrisis als excuus gebruiken om alles alleen nog maar 

via internet te doen. Niet alleen de online senioren denken er zo 

over, ook, in iets grotere mate, de senioren zonder internet. 

Ik ben het ZAT 
Eén ding waar senioren met 

(94%) en zonder internet (98%) 

het hartgrondig over eens zijn, is 

dat bedrijven en overheden altijd 

een alternatief moeten bieden 

voor mensen zonder internet. En 

dat de toenemende druk om alles 

via inter-net te (moeten) doen, 

een grens bereikt heeft. 

 

Karin (80): ‘Het is die dwang tot het ‘digitale’, je moet en 

zult alles via internet doen, en dat kan ik niet altijd, af 

en toe lukt het gewoon niet. En als je dat niet doet, dan 

doe je niet meer mee.’ 
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Opmerkelijke cijfers 

• Er zijn nog steeds 403.000 senioren zonder internet 

• Bijna een kwart van de 75-plussers heeft geen 

internet 

• Vooral het zoeken naar informatie levert problemen 

op bij 23% 

• 90% van de senioren zonder internet is de 

internetdwang zat 

• Van de senioren met internet is 90% dagelijks online 

• 6% date weleens via internet 

• 40% volgt weleens een kerkdienst, herdenking of 

viering via internet 

• 36% speelt spelletjes op internet, gemiddeld 38 

minuten per dag 

 

Tekst: Paul van der Meer, psycholoog/onderzoeker 

Foto’s: Shutterstock 
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OOK UW AANDACHT WAARD 1 

 

Hoe blijf je overeind tijdens een zoveelste lockdown? 

‘Bedenk een project’ 

Hoe blijf je mentaal overeind in tijden van 

tegenslag, een zoveelste lockdown bijvoorbeeld? 

Blijf niet futloos rondhangen, zegt psycholoog Ap 

Dijksterhuis. Zelf gaat hij aan de slag met Beet-

hoven en Mozart. 

Als iemand weet hoe een mens mentaal gezond blijft onder 

penibele omstandigheden, is het hoogleraar psychologie Ap Dijk-

sterhuis (54) wel. In zijn everseller Het slimme onbewuste  

(2007) schreef hij dat ons gedrag vooral wordt gestuurd door 

het onbewuste, maar dat we ons bewustzijn nodig hebben om 

geluk te ervaren. In de opvolger Op naar geluk legde hij uit hoe 

we dat moeten doen. Door te reizen bijvoorbeeld, ook daar 

schreef hij een boek over, en door geld weg te geven als je het 

over hebt. Het antwoord op Maakt geld gelukkig? – nog een boek 

– luidt: ja, als je het deelt. 

De lockdowns, zegt Dijksterhuis, hebben niet zo’n vat op hem. 

‘Ik heb nog maar een kleine aanstelling aan de universiteit, het 

grootste gedeelte van mijn tijd zit ik thuis boeken te schrijven. 

Dus voor mij verandert er niet er zo veel. Maar voor studenten 

en scholieren is het een ramp, die groep treft het het hardst. Ik 

ben niet per se blij met het huidige kabinet, maar wél met de 

beslissing nu de scholen open te houden. Wat er op school inhou-

delijk gebeurt is niet zo eens zo wezenlijk voor pubers, maar ze 

moeten onder elkaar kunnen zijn.’ 

Hoe blijven we een beetje gelukkig nu er voor de zoveelste keer 

van alles niet meer kan? ‘Door ons te richten op wat er wél kan. 

Het klinkt cheesy, maar het werkt bijvoorbeeld goed om aan het   
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einde van de dag tien minuten de tijd te nemen om op te 

schrijven wat er allemaal goed ging die dag. Waar je dankbaar 

voor bent, waar je trots op kunt zijn, zaken waar je tegenop zag, 

maar die bleken mee te vallen. 

‘Verder: bedenk een project voor de lange, lege lockdown-

avonden. Van futloos rondhangen wordt niemand gelukkig, wij 

mensen hebben het gevoel nodig dat we betekenisvol bezig zijn. 

Dat kan in werk zitten, in het helpen van andere mensen, door 

vrijwilligerswerk te doen bijvoorbeeld, in het opkweken van 

plantjes of in nieuwe dingen leren. Mijn vriendin en ik weten 

niets van klassieke muziek, dus daar gaan we ons de komende 

weken in de avonden op storten. We hebben er een paar pod-

casts over geluisterd, en het doel is nu om aan het einde van de 

lockdown van alles te kennen van Beethoven en Mozart. Zet een 

stip aan de horizon, dat maakt je optimistisch.’ 

Wat weet de wetenschap over de veerkracht van de mens? 

‘Dat die enorm is. Er bestaat langlopend onderzoek waarin men-

sen gevraagd wordt terug te blikken op de afgelopen drie jaar. 

Wat blijkt? Een paar maanden na gebeurtenissen die op het oog 

traumatisch lijken – de dood van een ouder, een scheiding, een 

auto-ongeluk – zijn de meeste mensen al terug op hun oor-

spronkelijke geluksniveau. 

‘Er zijn wel uitzonderingen overigens. Ouders die een kind ver-

liezen. Mensen die al heel jong niet kunnen deelnemen aan het 

arbeidsproces en dus niet volwaardig meedraaien in de maat-

schappij. Ik kan me voorstellen dat een langdurige sluiting van 

het onderwijs ook blijvende schade aanricht bij jonge mensen.’ 

Hebt u uzelf weleens aan de haren uit het moeras omhoog 

moeten trekken? ‘Er is wel een tijd geweest dat het niet zo goed 

met me ging, ja, toen ik een stuk jonger was. Dan zit er niet veel 

anders op dan van dag tot dag te leven. Niet te ver vooruitkijken. 

En blijven proberen je op de positieve dingen te richten, hoe 

uitzichtloos het soms ook lijkt.’ 

Evelien van Veen 5 december 2021  De Volkskrant  

https://www.volkskrant.nl/auteur/Evelien%20van%20Veen


 
januari  ‘22 30 

 

OOK UW AANDACHT WAARD 2 

Zo komt u makkelijker rond met alleen AOW 

Rondkomen van alleen een AOW-uitkering kan best lastig 

zijn. Dit kunt u doen om met een klein budget zo com-

fortabel mogelijk te leven. 

Laat toeslagen niet liggen            

Als u naast uw AOW geen ander inkomen heeft, kunt u al-

tijd zorgtoeslag aanvragen. Als u in een huurwoning woont, kunt 

u in veel gevallen ook huurtoeslag krijgen. Ook als u vorig jaar 

niet voor huurtoeslag in aanmerking kwam, is het zinvol om 

opnieuw een proefberekening te maken. De situatie kan veran-

derd zijn. Op de website van Nibud kunt u zien op welke tege-

moetkomingen u recht heeft. 

Betaal niet teveel voor vaste lasten 

Loop jaarlijks uw verzekeringen na en controleer of die nog bij 

uw situatie passen. Controleer bijvoorbeeld uw  ziektekosten-

verzekering. Is de situatie nog dezelfde als het jaar daarvoor of 

kan het voordeliger? En hoe staat het met andere verzeke-

ringen? Misschien heeft u bepaalde dekkingen niet meer nodig 

en kunt u overstappen op een goedkopere polis.  Het kan ook 

handig zijn om van energieleverancier te wisselen. Vaak krijgt u 

bij het overstappen een paar honderd euro korting. Ga liever niet 

in op de eerste de beste aanbieder die u belt met een voorstel 

om over te stappen. U kunt beter een betrouwbare verzekerings 

website bezoeken, waarop u zelf uw energieverbruik kunt invul-

len en uw voorkeuren kunt aangeven. Ook bij abonnementen 

voor uw (mobiele) telefoon, tv en internet kunt u geld besparen 

door aanbieders te vergelijken.  

https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/laat-uw-zorgtoeslag-niet-liggen
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Bespaar energie 

Stroom en gas worden steeds duurder en uw energierekening 

kan daardoor een stuk hoger worden. U kunt er zelf veel aan 

doen om uw energieverbuik te verlagen en de oplopende kosten 

te beperken. 

 

Weet wat u uitgeeft   

Met weinig geld rondkomen is makkelijker als u weet wat u 

uitgeeft. Het is handig om hiervoor een kasboekje bij te 

houden, op papier of digitaal. Als u precies wilt weten wat u kunt 

besteden, kunt u ook een begroting maken. Daarmee kunt u 

precies vastleggen wat u kunt en wilt uitgeven aan bijvoorbeeld 

boodschappen, kleding en cadeautjes. 
 

Maak een spaarpotje 

Stop kleingeld onder de twee euro in een potje. Dan heeft u aan 

het eind van het jaar een leuk bedrag om te besteden. Of spaar 

hiervoor automatisch in de app van uw bank. 
 

Zoek naar een vergeten pensioen 

Heeft u vroeger gewerkt? Dan kan het zijn dat u pensioen heeft 

opgebouwd. U kunt dit nakijken op MijnPensioenoverzicht.nl 

Hierop moet u inloggen met DigiD.D. 

Verdien wat bij. 
Naast uw AOW mag u onbeperkt bijverdienen. Dat verandert 

niets aan het bedrag van de AOW. U moet wel belasting betalen 

over uw inkomsten, maar geen AOW-premie. Daardoor houdt u 

meer over dan voordat u de AOW-leeftijd had. Bijverdienen kan 

tot gevolg hebben dat u minder toeslag krijgt. Er zijn speciale 

uitzendbureaus voor 65-plussers die banen aanbieden als 

chauffeur, receptionist, secretaresse, klusjesman, huiswerkbe-

geleider en nog veel meer. Als u in loondienst gaat werken, heeft 

u recht op het minimumloon. U bent niet meer automatisch ver-

zekerd tegen werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.  
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Kijk kritisch naar uw abonnementen 

Heeft u kosten voor abonnementen die automatisch worden af-

geschreven? Kijk er dan eens kritisch naar. Gebruikt u deze 

abonnementen echt? Kunnen ze goedkoper, bijvoorbeeld door 

een abonnement voor onbeperkt sporten in te wisselen voor één 

keer per week sporten? Als u een abonnement niet of nauwelijks 

gebruikt, kunt u het beter opzeggen. 

 

Deel uw auto 

Heeft u een auto, dan kunt erover nadenken om die te delen met 

buurtgenoten. U krijgt dan een vergoeding voor de tijd dat ie-

mand anders de auto gebruikt. Dat kan bijvoorbeeld via  Snapp-

Car. Hiermee kunt u uw autokosten gedeeltelijk terugverdie-

nen. U kunt zich hiervoor online aanmelden.   

  

 

 

Dit artikel is afkomstig van de Rabosite “ikwoonleefzorg.nl” 

Daar vindt u meer uitleg over elk van de genoemde voorbeelden 

door te klikken op de onderstreepte begrippen. 
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Humor en tragedie   
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Woordkraker januari 
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Filippine 52 
 

 

 
 
1. Veel voorkomende ziekte bij senioren 

2. Schrijver van ‘De lof der zotheid’ 

3. Zoetstof 

4. Ben je als je niet tegen lactose kunt 

5. Daarin liggen de eilandjes van Langerhans 

6. Onecht genie uit de 15e eeuw 

7. Mengvorm bij auto’s 

8. Onechte Lord Commandor van de Knight’s watch 

9. Waar alle zoete dromen uitkomen 

10. Als je ouders niet van hetzelfde ras zijn 

11. Zangeres van Bastard / Asshole 

12. Krijg je bij een acuut glycogeentekort 

13. De basis voor elke Pavlova 
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Sudoku Plus nr. 51 
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Oplossing puzzels uit Bij de Tijd nr. 12  
 
Woordkraker december 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Filippine 51 
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Oplossing Sudoku Plus nr. 50 
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Column        Staren als remedie 
 
‘Starende ogen zijn verliefd’, 

luidt het gezegde. Zo waar 

als dat mag zijn, zeker is, dat 

deze wijsheid lang niet altijd 

opgaat. Veel ASVO-leden zullen bij het woord ‘staar’ niet bepaald  

aan de liefde denken. Veel eerder aan een noodzakelijke opera-

tie voor senioren: de staaroperatie. 

Daar moest ik aan denken toen ik laatst bij de tandarts was. Nu 

ben ik nooit erg ontspannen wanneer ik naar de tandarts moet, 

maar deze keer al helemaal niet. Voor mij is het echt een 

noodzakelijk kwaad. Hoeveel goede raad mijn Carolien me ook 

meegeeft, er tegen opzien blijft. Zo ook deze keer. De praktijk 

van mijn tandarts is een modern functionerend bedrijf en voor 

patienten betekent dat dat ze alleen door de tandarts ‘onder-

handen worden genomen’ als de assistentes dat niet kunnen of 

mogen. Ik wist dat het deze keer weer de assistente, mond-

hygiëniste, zou zijn die, niet bepaald zachtzinning mijn gebit zou 

reinigen. Verre van mij om de assistente sadistische trekjes toe 

te dichten, maar dat reinigen vraagt kennelijk om een ‘stevige 

hand’. 

Zo lig ik deze keer plat achterover in de tandartsstoel, het felle 

licht van de lamp schijnt in mijn ogen en ik probeer hardnekkig 

aan iets anders te denken. Dat is een advies van Carolien, die 

de bijzondere gave heeft haar gedachten zo te kunnen sturen 

dat ze de pijn grotendeels kan negeren. Misschien een vrouwelijk 

dingetje, ik weet het niet, maar wat ik wel weet, is dat ik dat 

niet kan. Dus volg ik maar weer mijn beproefde eigen methode. 

Zoals u wellicht weet heeft de Here meneer Doosje niet bepaald 

gezegend met een sterk lichaam. Talloze operaties heeft mijn lijf 

nodig gehad. Al vaker heb ik tegen mijn ouders gezegd:  
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“Jullie hebben me wel slordig gemaakt! Bedankt hoor!” 

Maar gelukkig vonden die operaties altijd onder narcose plaats. 

Dat vind ik een zegen. Maar vaker waren er voor die operaties 

onderzoeken nodig en die waren bepaald niet onder narcose.   

Bijna altijd lig je bij zo’n onderzoek op je rug en dan heb je twee 

opties: je ogen dichtdoen en je concentreren op iets leuks, of je 

ogen openhouden en naar het plafond staren. Ik koos, kies, al-

tijd voor dat laatste. Ik ben zogezegd een beetje  expert gewor-

den in plafonds in medische ruimtes. Ik herinner  

me nog goed de wat saaie plafonds zoals op de 

afbeelding hiernaast. Saai, maar ik kon er toch 

wat mee. Ik begon steevast het aantal elemen-

ten te tellen, het aantal platen. Daar ben je 

natuurlijk vrij snel mee klaar, maar dan schatte ik hoe lang en 

hoe breed iedere plaat was en rekende dan in mijn hoofd uit wat 

het totale oppervlak van het plafond was. Dat laatste met name 

vergde veel concentratie, want de familie Doosje blinkt niet echt 

uit in het edele vak van hoofdrekenen. 

 

Bij mijn tandarts is de praktijk vernieuwd en ook de plafonds zijn 

hypermodern. Zoals je op de foto kunt zien, zitten in het plafond 

allemaal gaatjes; volstrekt willekeurig en verschillend van groot-

te. 

In de stoel gelegen pas ik twee technieken toe: 
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* ik vouw mijn handen in elkaar, zodat ik met mijn nagel in mijn 

   handpalm kan drukken 

* Ik probeer enig systeem te ontdekken in de plaatst van de 

grote gaatjes. En verdomd, het werkt! Althans een beetje. 

Wanneer Ik Carolien vertel over het onderwerp deze maand van 

mijn column is ze niet bepaald enthousiast. 

‘Moet je nou zonodig je trouwe lezers vervelen met al die kwaal-

tjes van jou?! Je lijkt wel een senior.’ 

‘Eh?’ reageer ik, ‘wat wil je nou eigenlijk zeggen?’ 

‘Nou, is het jou nog niet opgevallen hoe vaak twee senioren, die 

met elkaar praten, het over hun gezondheidsproblemen heb-

ben?’ Daar heeft ze wel een punt, bedenk ik. 

‘Vind je dan dat ik de column opnieuw moet schrijven?’ 

‘Ja, zeg, Doosje, daar brand ik mijn vingers niet aan hoor. Doe 

vooral wat je vindt dat je moet doen en laat mij daarbuiten.’ 

‘Wat, jou erbuiten laten! Wie begint er uit zichzelf met kritiek, jij 

toch!’   

Carolien verdwijnt nu zonder verder iets te zeggen naar de 

keuken. Even later komt ze terug met twee cappuccino’s en 

schuift aan bij mij aan tafel. Eerst neemt ze een slok van haar 

koffie en buigt dan demonstatief voorover en brengt haar hoofd 

pal voor het mijne en kijkt me nu strak aan. 

‘Dat is nu staren, Doos, en daar is helemaal niets mis mee. Ik 

bedoel, zolang je je er maar niet op blind staart.’ 

Ha, denk ik, ‘blind staren’, dat had ik nog niet. Kan ik mooi mee 

eindigen. 

Beste lezers, staar zoveel al u wilt, verliefd, verblind, als zelf-

hypnose …  En verveelt het u, kan het u niet meer boeien, zet 

dan uw blik op oneindig en het verstand op nul en staar maar 

een lekker potje in het oneindige. 

 
Doosje  
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Recept van de maand januari  

Cappuccino Pavlova        

 

 
 
 

 

Ingrediënten:     
250 g    suiker 
4 tl    instant espressopoeder   

4    eiwitten 
snuf zout 

2 tl    maïzena 

1 tl    witte wijnazijn 
600 ml   volle room 

1 tl    cacao van goede kwaliteit 

Bereiding:  

Verhit de oven tot 180 °C. Bekleed een bakplaat met vetvrij 

papier. Meng in een kleine kom de suiker met het espresso-

poeder en zet het mengsel even opzij.   

Klop de eiwitten met een snufje zout en het suikerkoffiemeng-

sel in pieken. Spatel nu met een vetvrije metalen lepel de 

maïzena en azijn erdoor. Schep grote lepels van het merin-

guemengsel in een cirkel op het bakpapier. Strijk het schuim 

glad en vorm er met een spatel iets van wat op de bovenkant 

van een platte hoed lijkt. Schuif de bakplaat in de oven en zet 

de thermostaat onmiddellijk op 150 °C (gas-ovenstand 2). 

Laat de pavlova 1 uur in de oven staan.  Oven uitzetten met 

Pavlova erin. Leg de afgekoelde Pavlova ondersteboven op 

een grote, platte schaal. Klop de room op tot hij dik genoeg 

is en smeer hem voorzichtig uit over Pavlova. Druk met een 

theelepel de cacao door een fijne zeefje en bestrooi de taart 

ermee. Heerlijk !!!!!!  
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Algemene 

informatie! 

 

    Algemene 

Senioren Vereniging 
    Oss /Maasland 

 
 

____________________ 

 

____________________ 

  

 

Rijbewijskeuring 

 
Regelmatig wordt in “de Hille” in 

Oss een rijbewijskeuring gehou-
den. U kunt zich hiervoor aan-
melden 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 
 

 (lockdown) 
 
 
 

_______________________ 
 

  
Kinepolis 
  

 (lockdown) 
 

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

Wonen Brenda Bakker   b.cramer2@kpnplanet.nl 

Computer Rein Akkermans   akkermansrein@gmail.com 

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

 

  

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

0412 624726, 

j.k.groot@hccnet.nl 
 

Ledenadministratie  
Dhr. J.K. Groot (Jaap)  

0412 624726, 

j.k.groot@hccnet.nl 
Geef al uw wijzigingen, dus ook 

persoonlijke, door aan de 

ledenadministratie. 

PR & communicatie 
 Dhr. R. Akkermans (Rein) 

 0412-639698  
 akkermansrein@gmail.com 

Bestuurslid activiteiten 
Mevr. J. Ebben (José)  

0412 650519 
ebbenjose@gmail.com 

 

  

Coördinator Lief en Leed 

Mevr. Wildenburg-Saalbrink 
(Cilian) 

  

0412 633372; 
aad.wildenburg@kpnplanet.nl 

 

Webmaster 

 
Wim Essenberg 

Web: asvossmaasland.nl 

Mail:  info@asvossmaasland.nl 

 

 

 

Contactpersonen voor de speerpunten van de BBG 
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