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COLOFON 
 

Voorwoord redactie 

 

Eindredacteur   

 

Rein Akkermans                 
Beste leden,  

  

Vanaf ons fijne vakantiehuisje in 

Chiusdino stuur ik u de nieuwe Bij 

de Tijd: nr. 11 van 2021. 

Ik hoop deze keer dat u 2 keer 

zoveel plezier beleeft aan dit 

nummer van BdT. Door een dom-

me fout -ik was zo goed als klaar- 

verwijderde ik per ongeluk alles 

wat ik gemaakt had. Dus heb ik 

dit nummer eigenlijk ook 2 keer 

gemaakt!! Vandaar. 

Verder blijf ik herhalen dat de 

redactie uw bijdragen zeer op 

prijs stelt. Stuur ze gerust in. 

  

Ik  wens  een ieder weer veel 

lees-, puzzel- en kookplezier! 

 

De deadline voor inleveren kopij 

voor BdT november is: 

16 november 

  

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 

 

iRedactieadres: 

akkermansrein@gmail.com 
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2 november 
 

10.30u  koffie drinken 
  

De Meteoor 

 

 

 

Personalia   

  

Kroonjaren 
 

21 - 11 dhr A.P. Theunisse 80 

23 - 11 dhr B Molenkamp 75 

     
 

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  08 – 11 13.30u bestuursvergadering 

   
Activiteiten deze maand en  langere termijn   
  2 - 11 koffie drinken Meteoor 

18 - 11 Erwtensoep en film in der Meteoor 

  7 - 12 koffie drinken bij Coppelmans  11.00u 
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De voorzitter aan het woord 
 

 

Enige tijd geleden, toen het door de versoepelingen 

voor Corona weer kon, weer eens een kop koffie 

gedronken bij tuincentrum Coppelmans. Ik realiseerde 

me, dat het al bijna 2 jaar geleden was , dat we met de 

ASVO in december koffie met speculaas hadden genuttigd. Een 

goede reden dus om met het bedieningspersoneel een afspraak 

te maken voor december dit jaar. Ik heb een aardig prijsje 

kunnen bedingen, zodat we ook dit jaar de decembermaand kun-

nen openen met deze langzamerhand traditie geworden koffie-

ochtend. Enige tijd geleden berichtte ik u, dat Nettie Beetz was 

overleden. Zij heeft onze vereniging een klein bedragje nage-

laten; dit gaan we gebruiken om u de decemberkoffie gratis aan 

te bieden, een mooie gelegenheid lijkt mij !! 

De bijzonderheden vindt u elders in deze Bij de Tijd. 

Corona blijft ons bezig houden en als ik dit schrijf, worden ver-

soepelingen weer in twijfel getrokken omdat het aantal besmet-

tingen weer oploopt. Positief (voor zover je dat zo kunt noemen) 

daarbij is wel, dat de besmettingen grotendeels in de huiselijke 

sfeer en op school plaats vinden en niet op die plekken waar wij 

ons langzaam maar zeker weer begeven. Veelal betreft het 

mensen die niet volledig gevaccineerd zijn. Het blijft dus wel 

belangrijk om alert te blijven. Anderzijds merk ik, dat men her 

en der teruggaat naar het oude normaal. Werden controle-

bezoekjes bij de dokter zoveel mogelijk telefonisch gedaan, krijg 

ik nu een berichtje dat i.v.m. mijn staaroperatie de geplande 

telefonische afspraak wordt gewijzigd in een bezoek aan de 

kliniek. Ik weet niet, of we daar nu al blij mee moeten zijn! 

Afijn, ik verheug me op de volgende gecombineerde bijeen-

komst. Ik ben wel geen spelletjesmens, maar de volgende on-

derdelen van het programma ben ik er zeker. 



5 Bij de tijd 

Koffiedrinken 7 december 

Als Corona het toelaat, gaan we in december weer koffiedrinken 

bij tuincentrum Coppelmans. Een mooie gelegenheid om vóór of 

na de koffie een kijkje in de kerstmarkt te nemen. Vanwege de 

ontbijtjes die tot 11.00 uur geserveerd worden, begint onze 

koffieochtend later dan normaal n.l. om 11.00 uur. 

Zoals in het woord van de voorzitter al is aangegeven, is deze 

koffieochtend gratis: wij bieden u 2 kopjes koffie, thee of 

cappuccino  met 1x speculaas aan. Verdere consumpties komen 

voor eigen rekening. 

De laatste keer bij Coppelmans was het aantal aanwezige leden 

50. Dat is echt het maximum. Daarom moet u zich opgeven; 

worden het teveel mensen, dan ga ik een tweede koffieochtend 

afspreken. 

In tegenstelling tot wat u in de coronatijd gewend bent, moet u 

zich voor deze activiteit opgeven bij Aad Wildenburg, telefonisch 

of per e-mail 0412-633372 of aad.wildenburg@kpnplanet.nl; 

doe dit zo spoedig mogelijk, doe het maar nu meteen. 

U hoeft dus geen geld over te maken !! 

N.B. In december drinken we dus geen koffie in De Meteoor! 

  

Poëzie 

 

Verdorde bloemen 

 

vertellen ons hun verhaal; 

 

zomer weer voorbij.  
 

 

 

      Cilian 

mailto:aad.wildenburg@kpnplanet.nl
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Humor 1 
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TI-JO TOURS 

 

 
 
 

 
 

We zijn er weer … 

Nu, Ti-Jo pakt -met enige voorzichtigheid, maar wél met lol- de 

activiteitendraad weer op! Corona, najaarsvakanties, oog- en 

andere reparaties … wat gebeurt er toch veel. In ieder geval: Ti-

Jo is weer compleet, de BAG (brede actviteitengroep) wordt weer 

bijeengeroepen en we maken ons op voor activiteitenprogram-

ma 2022. Daarover straks meer informatie. 

(Staartje) aciviteitenplan november en december 
2021 
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Koffiedrinken in de Meteoor 

Dinsdagochtend 2 november a.s. mag u weer spontaan binnen-

lopen in de Meteoor voor een kopje koffie én gezelschap. Dus 

geen aanmelding vooraf meer, Ok? In een vorige Bij de Tijd 

hebben we al eens geoppperd (gedragen door gesprekken met 

sommige leden) om de dinsdag- en donderdagochtend te alter-

neren. Daar komen we graag op terug tijdens een volgende  

bijeenkomst (nieuwjaarsborrel) in januari 2022 óf de ALV in 

februari ’22. Zo’n verandering dient wel omarmd te worden, 

toch? 

18 november: Erwtensoep en Film in de Meteoor 

Jaaaaa, op donderdagmiddag 18 november bent u welkom voor 

de filmmiddag van de ASVO. Omdat we denken dat de winter 

dan al aardig nadert, ontvangt Ti-Jo de liefhebbers met erwten-

soep en roggebrood met spek (we hebben natuurlijk ook een 

vegetarische variant) en daarna gaan we lekker naar de film 

kijken. Twee jaar geleden keken we naar de film Intouchables   

(wereldberoemd) en nu stellen wij u voor aan de beoogde 

opvolger (kwa kassa dan): La famille Bélier: Paula is de 16-jarige 

dochter van dove ouders en een dove broer in een Frans dorpje. 

Paula blijkt een zangtalent te zijn.  

Ondanks de ‘problematische’ setting een hilarische en ontroere-

de film. 

 

We doen het zó: 

12.30u. Binnenlopen en …erwtensoep  Ruimte : Jupiter 1 

13.30u. Start  film deel 1                      Ruimte : Orion.  1 (+  2) 

14.30u. koffiepauze 
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14.45u. film deel 2 

15.30u. Nazitje voor de liefhebbers 

Meedoen? Dan als volgt: u maakt €3,50 over naar Geert 

(penningmeester) o.v.v. Film/lunch 

* Zet er VEG achter als u vegetarische erwtensoep wilt    

  (en een  alternatief voor ‘spek’) 

* Introducés zijn gewoon (zeer) welkom, maar betalen €5,- 

Een dagje school ... 

Alweer 2 jaar geleden bezochten we met acht ASVO-leden het 

ROC in Oss. Dat was zo’n leuke dag dat coördinator Saskia de 

Jong en Ti-Jo besloten naar meer samenwerkingsvormen te 

zoeken. En toen kwam Corona! Nu onze wederzijdse omgangs-

vormen weer wat ‘normaler’ worden, gaan we die draad weer 

oppakken. Gevraagd werd nl. of senioren niet vaker in lesver-

band ervaringen wilden uitwisselen met de leerlingen van rich-

ting Dienstverlening. Nu, die plannen gaan we  komende weken 

uitwerken en dan komen we met een voorstel terug voor het 

begin van een nieuwe lesperiode (jan/feb). Denk er eens over of 

u het leuk zou vinden daaraan een keer deel te nemen. 

Wissewasje 

Begin oktober gingen R en ik - nog steeds in Italië! - op bezoek 

bij een eeuwenoud Benedictijner klooster (San Salvatore) in 

zuidelijk Toscane. Er is nog altijd een gemeenschap van Benedic-

tijner monniken in witte pij en klooster- en bijgebouwen laten 

een bloeiend bedrijf zien. Wijnbouw? Cursussen? Onderhoud? 

Rondleidingen? Enfin … 

In de portiersloge treffen wij een 60-jarige Nederlandse (!) 

monnik die graag even zijn moedertaal uit ‘de omheining zijner  
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tanden’ liet vloeien. “Ja”, legde hij uit ”in Nederland was je in de 

70-er jaren natuurlijk al gek dat je überhaupt in een klooster 

ging, maar dan ook nog in een Italiaans klooster … helemaal 

knots!” Van hem vernam ik de volgende mop, categorie ‘stereo-

tiepen’ á la ‘ onze Belgenmoppen (ons welbekend). 

“Er zijn 4 mannen: een Fransman, een Spanjaard, een Duitser 

en een Italiaan. Zij moeten van God in een afgrond springen 

(niet vragen waarom hè).  

De Spanjaard wil niet, ‘Doe het uit liefde voor je meisje’, sugge-

reert de stem van God. De Spanjaard springt!  

‘Ik wil niet,’  zegt de Fransman. ‘Doe het voor het vaderland’, 

fluistert God … en de Fransman springt.  

‘Ach nee,’ sputtert de Duitser. ‘Befehl ist Befehl’ spreekt God 

streng en ook de Duitser springt. 

‘Ik mooi niet’, zegt de Italiaan fier. ‘Klopt’, zegt God, ‘ jou is het 

verboden!’ En dan springt ook de Italiaan … 

 

Ik ben geïntrigeerd door deze ‘internationaal’ herkenbare ste-

reotyperingen. Ik leg u, lezers, de vraag voor: Stel, er is een 

Nederlander bij, wat zegt God dan tegen hem? Alle inzendingen 

worden gepubliceerd (eeuwige roem) en de winnaar (Ti-Jo kiest, 

dus NIET objectief) krijgt een cappuccino bij de 

eerstvolgende gelegenheid. 

 

 

Tip tip tip voor Kunstenaars met Stoffen 

Ti-Jo heeft een bezoek aan Textiel Museum Tilburg al láng op het 

verlanglijstje staan. Dit museum opende eind september haar 

tentoonstelling Long Live Fashion (tot 27 maart 2022) rond het 

thema “Hergebruik-langere leefduur-zelf creëren van kleding”, 

werk van internationaal bekende kunstenaars (w.o. ook 
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Christien Meindertsma (van de touwlamp en de gebreide poef, 

vertelt de Volkskrant van 9 oktober j.l.)  

Wie dus zin heeft in een bezoekje, kijk op de site 

(textielmuseum.nl) en pak de trein. Half uurtje reizen. Waar 

hebben we het over!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stina Randestad's Circles, foto: Jacobo Campos 

 

http://textielmuseum.nl/
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gedicht van de maand 

Overwegingen 

Als ik nu tegen die jongen 

zeg dat hij eruit moet gaan 

zegt hij misschien waarom 

meneer ik dee toch niks 

en moet ik eerst staan 

uitleggen dat hij weliswaar 

inderdaad geen schuld heeft 

maar dat het mij om 

didactische redenen beter 

lijkt dat hij verdwijnt 

en hoe mooi het van hem 

zijn zou als hij dat zonder 

verdere discussie doen zou- 

dus zeg ik maar niets 

 

                   Ton van Deel    
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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 

oktober. 

Hoge leeftijd mag toegang tot krediet niet blokke-

ren  

Discriminatie  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banken passen eenzijdig de kredietvoorwaarden voor ouderen 

aan. Dat is je reinste leeftijdsdiscriminatie. Contant betalen komt 

steeds minder voor. De coronacrisis heeft deze ontwikkeling in 

een stroomversnelling gebracht. Andere vormen van betalen, 

zoals via een betaalrekening of een credit-card, worden onmis-

baar. Dit vereist een soepele, gebruikersvriendelijke beschik-

baarheid van dergelijke betaalmogelijkheden. Dit geldt zeker 

voor ouderen, van wie een deel toch al moeite heeft met de 

overschakeling op nieuwe, digitale betaalvormen.  

De meeste ouderen zijn vertrouwd met digitaal betalen, met 
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winkelen met een pinpas of vakantie-uitgaven doen met een 

creditcard. De meeste Nederlanders beschikken over een voor-

beeldige financiële moraal en dat geldt zeker voor senioren. Het 

is niet aannemelijk dat senioren boven een bepaalde leeftijd zich 

ineens collectief in schulden steken die ze nooit meer kunnen 

terugbetalen.  

Helaas hebben veel banken minder vertrouwen in de solvabiliteit 

en de moraal van de ouder wordende klanten die hen groot 

gemaakt hebben. Er bestaan verschillen tussen financiële dienst-

verleners, maar boven een bepaalde leeftijd wordt het steeds 

moeilijker om nog consumptief te kunnen lenen. ABN Amro 

bijvoorbeeld verlaagt voor cliënten vanaf hun 70ste maandelijks 

het bedrag dat zij rood kunnen staan. International Card Ser-

vices (ICS), een belangrijke uitgever van creditcards, blokkeert 

de Gespreid Betalen Faciliteit vanaf 1 september 2021 voor men-

sen die 75 worden. Dat is niet zo handig als je een paar weken 

in het buitenland zit en daar een wat groter bedrag ineens moet 

betalen.  

Overlijdensrisico  

Er bestaan diverse redenen waarom financiële dienstverleners 

kredietmogelijkheden afbouwen naarmate mensen ouder wor-

den. Voor een deel is het logisch dat de leencapaciteit afneemt 

wanneer senioren na hun AOW-gerechtigde leeftijd een lager 

inkomen hebben. Een andere reden is het hogere overlij-

densrisico van ouderen. Financiële instellingen zijn bang dat hun 

schulden na overlijden niet volledig meer afgelost worden.  

Maar de manier waarop veel financiële dienstverleners in dit 

verband met hun klanten omgaan getuigt van weinig respect. 

Leveringsvoorwaarden worden eenzijdig aangepast. De toegang 

tot financiële diensten wordt categorisch afgebouwd of zelfs 

afgesneden op grond van de leeftijd. Van een redelijke inschat-

ting of het terugbetalingsrisico (mede gelet op het inkomen, 
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vermogen en de betalingsgeschiedenis van een bepaalde cliënt) 

werkelijk zo groot is, is geen sprake. Dat is je reinste leeftijds-

discriminatie. De klant heeft op deze manier niets meer te ver-

tellen, terwijl banken hun producten eerst willens en wetens aan 

de mensen hebben verkocht en ze er vervolgens afhankelijk van 

hebben gemaakt.  

Het is te gek voor woorden dat de banken hun oudere klanten 

niet serieus nemen. Het aangaan van een dialoog en krediet-

verstrekking op basis van een redelijke inschatting van persoon-

lijke omstandigheden is het minste wat nodig is. Als stok achter 

de deur om verbetering af te dwingen doet de wetgever er 

verstandig aan het verbod op leeftijdsdiscriminatie aan te scher-

pen. Gezien de economische ontwikkelingen in coronatijd is het 

immers meer dan ooit van belang de toegankelijkheid van finan- 

ciële diensten en betaalmogelijkheden voor senioren te waar-

borgen. 

Marcel Sturkenboom is directeur van senioren-

organisatie KBO-PCOB.  

 

 
UW AANDACHT WAARD 2 

'Pensioenbeleid is een sluipend gif' 

De pensioenfondsen hebben huizenhoge reserves, maar de 

pensioenen worden al jaren genadeloos aangepakt. Dit is ten 

opzichte van ouderen niet meer te verantwoorden. 
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Dat schrijft de KBO-Brabant in 
een open brief aan de Tweede 

Kamer. De ouderenbond maakt 
zich grote zorgen over de inko-

menspositie van haar doelgroep 
die volgens haar al tijden onder 

druk staat. ”Heel Nederland 
heeft een prijs betaald voor de 

financieel-economische crisis die in 2008 begon. Maar waar de 
meeste crisismaatregelen uit die tijd al zijn beëindigd, hebben 

de opeenvolgende kabinetten van premier Rutte de schade voor 
gepensioneerden laten oplopen.” 
In een toelichting zegt KBO-voorzitter Leo Bisschops dat één van 

de belangrijkste bezwaren ligt in het niet indexeren van de pen-

sioenen. ”Dat gebeurt al tien, twaalf jaar niet meer. Het gemid-

delde aanvullende pensioen bedraagt 700 euro. Omdat dat 

bedrag elk jaar niet is geïndexeerd, lopen veel gepensioneerden 

al gauw 140 tot 160 euro per maand mis.” 

Bisschops wijst op het nieuwe Pensioenakkoord dat in de maak 

is. ”Daarin is allerminst zeker of de komende zes jaar indexatie 

mogelijk wordt gemaakt. Is dat niet geval, dan zitten we straks 

met een generatie mensen van 80, 81, 82 jaar die sinds het 

moment dat ze gepensioneerd zijn nooit een indexatie hebben 

ontvangen.” 

 

En dat terwijl de pensioenfondsen aan de andere kant ’historisch 

hoog’ staan, zegt hij. ”In korte tijd zijn ze gestegen naar het 

astronomische bedrag van 1700 miljard euro. Keiveel, om het in 

goed Brabants te zeggen.” Dat is ten opzichte van ouderen niet 

meer te verantwoorden, vindt Bisschops. ”Ik vind dat het 

Pensioenakkoord moet worden opengebroken, al zal dat lastig 

worden omdat het zo moeizaam tot stand is gekomen.” 

Behalve op het niet indexeren van de pensioenen wijst de KBO 

ook op een andere ’sluipmoordenaar’ voor de koopkracht van 
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gepensioneerden, die de kabinetten onder leiding van Rutte met 

steun van de Tweede Kamer hebben ingezet: de ontwikkeling 

van de ’discriminerende’ heffingskorting, korting op belastingen 

dus. ”Sinds het lenteakkoord van 2012 is de maximale arbeids-

korting voor werkenden met bijna 2600 euro omhoog gegaan. 

Gepensioneerden zijn afgescheept met een verhoging van de 

ouderenkorting met 940 euro. Een verschil van maar liefst 1500 

euro.” 

Bisschops spreekt van ’sluipend gif’:”Het gaat heel langzaam. 

Elk jaar gaan gepensioneerden er in vergelijking met werkenden 

een paar procent op achteruit. Ook al omdat ze aan de 

uitgavenkant steeds meer voor hun kiezen krijgen. Kijk naar de 

eigen bijdrage voor medicijnkosten, de eigen bijdrage voor 

ziekenhuisopnames de energiekosten die almaar stijgen.”  

 

Gerlach Hochstenbach 

 

 

UW AANDACHT WAARD 3  

 

Liever alleen 

Volgens het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) is het aantal alleen-

staanden in Nederland tussen 1947 en 

2017 gestegen van 285 duizend naar bijna 

3 miljoen. Een stijging van 17 procent. 

Tegelijk blijkt dat een meerderheid van de 

50-plussers die gescheiden of verweduwd 

is, alleen wil blijven wonen. Eén van deze 

bewuste vrijgezellen vertelt waarom zij 

hiervoor kiest. 

Tekst Marlies Mielekamp Foto Rob Koppers 
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Ellis Schoonhoven (56) is kunstenaar. Ofschoon ze pas zeven 

jaar alleenstaand is, blijkt het zo goed te bevallen dat ze het 

graag zo wil houden. 

‘Na twee lange relaties kwam ik zeven jaar geleden alleen te 

staan. Alhoewel het vooral mijn initiatief was, was ik verdrietig. 

Het voelde als falen, zeker ten opzichte voor mijn vijftienjarige 

dochter. Ik dacht in een zwart gat te vallen, maar bleek het 

alleen-zijn prima aan te kunnen. 

Ik wist meteen: ‘hier komt voorlopig niemand anders voor in de 

plaats’. Het was de eerste keer dat ik alleen stond en ik vind het 

steeds fijner worden. Natuurlijk zijn er genoeg momenten dat ik 

het pittig vind, bijvoorbeeld als ik een opvoedvraag heb. Maar ik 

vind mijn vrijheid belangrijker en dan bedoel ik ook een vrije 

geest. Achteraf gezien heb ik in een relatie de neiging die ander 

op nummer één te zetten. Waar ben ík gebleven in die relaties, 

vroeg ik me achteraf af. 

Ik voel me omringd door fijne mensen en mijn dochter, ik geef 

veel liefde aan hen. De tijd die overblijft wil ik in mijn atelier 

doorbrengen. Ik krijg ook veel terug van mensen waar ik mee 

samenwerk; dat gaat soms verder dan een relatie. 

Een groot voordeel is dat ik aan niemand verantwoording hoef 

af te leggen. Wanneer ik opsta, hoe ik eruit zie, wat en wanneer 

ik eet, dat bepaal ik zelf. Toen ik afgelopen jaar aan kunstproject 

Lost Connections werkte, wist ik vaak niet hoe laat ik thuis zou 

zijn. Ik moet er niet aan denken dat er een partner is die ’s 

ochtends vraagt: ‘Hoe laat ben je thuis?’. Mijn dochter is de 

enige die me mag vragen naar huis te gaan. 

Als ik ’s avonds laat een stuk wil schrijven, kan dat. Misschien 

zou een eventuele partner dat ook niet erg vinden, maar ik voel 

de druk me te verantwoorden. Ik denk dat vrouwen er moeite 

mee hebben om hun eigen tijd te pakken. Mijn leven nu is 

vrijheid tot de tiende macht. 
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In mijn vriendenkring kring zitten veel stellen. In het begin vond 

ik dat moeilijk en voelde ik me het vijfde wiel aan de wagen. Dat 

is verdwenen, het enige dat ik vervelend vind, is als stellen op 

elkaar vitten als ik erbij zit. 

Afsluitend kan ik zeggen dat ik veel meer in verbinding met 

mezelf ben gekomen en daardoor mooie relaties kan aangaan 

met anderen. Tegen een vriendin die in scheiding ligt, zei ik 

onlangs dat ze moet beseffen dat mensen het aankunnen om 

alleen te zijn. Als je er zelf aan werkt, is het beslist niet eenzaam 

om alleen te zijn.’  

 
Dit artikel is afkomstig uit: 

 

  

  
 
 

HERINNERING 

Begin van het jaar bood Thea Ter Borg in de rubriek ‘Vraag & 

Aanbod” gele plantjes aan. De plantjes zijn inmiddels op hun 

retour en de leden die interesse getoond hebben, kunnen de 

plantjes komen ophalen.  

 

Het is een Rudbeckia        

Gratis af te halen bij:  
Thea Ter Borg 

Asterstraat 4 
Tel: 06-47259845 
  

 

 

 

 



 
november  ‘21 20 

 

 (bijna) niet te geloven 
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OOK UW AANDACHT WAARD 1 
 

Fietsroute verborgen schatten F 

 

 

Een fietstocht voert bij voorkeur door mooie natuur en een 

aantrekkelijk landschap. En misschien langs een oude molen of 

kerk, of door een pittoresk stadje. Maar er is meer: aan vele 

interessante bezienswaardigheden rijden we voorbij, omdat ze 

te klein zijn om op te merken, of juist zo groot dat we ze over 

het hoofd zien. Of ze zijn verborgen, in het verhaal achter een 

straatnaam of simpelweg onder de grond. 

Deze fietstocht van voert langs een aantal van zulke objecten – 

en ook met natuur en landschap komt het goed, want u rijdt 

door het gebied ten zuiden van Oss en rondom Heesch, met 

bossen, heide en een nog veelal kleinschalig agrarisch 

landschap. 
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De route, met een lengte van iets meer dan 35 km, volgt vrijwel 

geheel de fietsknooppunten. Bekijk de routekaart op basis van 

knooppunten.  

 

 

https://www.trefhetinoss.nl/uploads/media/5ea2851f6d54b/verborgenschatten.pdf
https://www.trefhetinoss.nl/uploads/media/5ea2851f6d54b/verborgenschatten.pdf
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OOK UW AANDACHT WAARD 2 
Steeds meer senioren in financiële problemen 
 
 

 
 
 

 
 
 
         21 september 2021 15:22. Nu.nl 
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Senioren tussen de 55 en 65 jaar kampen steeds vaker 

met geldproblemen.  

Dat stellen diverse ouderenorganisaties na een onder-

zoek. Het gaat om 147.000 huishoudens, die vaak langdu-

rig moeten rondkomen van een laag inkomen. 
 

De organisaties, waaronder ouderenbonden ANBO en KBO-

PCOB, hebben RegioBank laten kijken naar de financiële positie 

van wat zij "jonge senioren" noemen.  

Daaruit kwam naar voren dat dus bijna 150.000 huishoudens in 

deze leeftijdsgroep weinig inkomen hebben. Dat is ruim een op 

de tien jonge senioren. 

Het gaat dan om een inkomen voor alleenstaanden van 1.090 

euro netto per maand. Voor een stel zonder kinderen is dat 

1.530 euro. Ook blijkt uit het onderzoek dat 82.000 van de 

huishoudens jarenlang met deze geldproblemen zitten. Het be-

treft onder meer mensen met schulden, een lage opleiding of 

een niet-westerse migratieachtergrond. 
 

De groep wordt bovendien steeds groter. In 2015 moest 9,4 

procent van de jonge senioren rondkomen van een laag inko-

men. Uit de recentste cijfers, uit 2019, blijkt dat het percentage 

is gestegen naar 10,3. 
 

Volgens de onderzoekers zijn de problemen in andere leeftijds-

groepen minder groot. Van de mensen die moeten rondkomen 

van een laag inkomen is 27,1 procent tussen de 55 en 65 jaar, 

terwijl deze groep maar 18,9 procent van de totale bevolking 

vormt. De organisaties willen dan ook dat de politiek ingrijpt. Zo 

willen ze dat het demissionaire kabinet afziet van plannen om 

uitkeringen voor deze leeftijdsgroep te verlagen. Daarnaast zou 

het voor deze groep makkelijker moeten zijn om een uitkering 

te kunnen krijgen als ze niet kunnen werken. Ook zou het 
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inkomen van een partner minder zwaar moeten meewegen bij 

het bepalen van de hoogte van de bijstandsuitkering. 

 

OOK UW AANDACHT WAARD 3 

Voorkom toenemende financiële 

uitzichtloosheid kwetsbare 55-plusser 

20-09-2021 
 
Een te grote groep jonge senioren gaat financieel ongezond de 

AOW in. Dat blijkt uit een onderzoek van Regioplan in opdracht 

van de seniorenorganisaties KBO-PCOB, Koepel Gepensioneer-

den, ANBO, FASv en NOOM. De organisaties pleiten voor 

maatregelen die ervoor zorgen dat de groeiende groep kwets-

bare jonge senioren financieel wordt ontzien en worden 

gesteund bij het vinden van betaald werk. Het huidige, demis-

sionaire, kabinet zou nu al moeten afzien van (en compensatie 

bieden voor) maatregelen die de uitkeringshoogte voor jonge 

senioren aantasten, de drempel moeten verlagen voor een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering van 35% naar 15% arbeidson-

geschiktheid en de kostendelersnorm moeten afschaffen. 

  

147 duizend lage inkomenshuishoudens van 55-65 jaar 

Op dit moment heeft iets meer dan 10% (meer dan 147 duizend 

huishoudens) in de leeftijdsgroep tussen 55 en 65 jaar een laag 

inkomen (in 2019 € 1090 netto per maand voor een alleen-

staande en € 1530 voor een paar zonder kinderen). De meeste 

(bijna 82 duizend) zitten al jaren in deze situatie. Het gaat bij-

voorbeeld om mensen met schulden, een lage opleiding of een 

niet-westerse migratieachtergrond.De seniorenorganisaties ma-

ken zich zorgen over de weinig rooskleurige perspectieven van 

jonge senioren die jarenlang van een gering inkomen moeten 

rondkomen. 
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Stop de financiële kwetsbaarheid 

Het aandeel lage inkomenshuishoudens onder 55-65-jarigen is 

in de periode 2015-2019 gestegen van 9,4% naar 10,3%. 

Voorkomen moet worden dat een steeds grotere groep jonge 

senioren in armoede terecht komt. Als zij al vanuit een kwets-

bare positie de AOW in gaan, is het moeilijk een buffer op te 

bouwen om financiële klappen op te vangen. Daarnaast hebben 

financiële kwetsbaarheid en armoede grote impact op de ge-

zondheid van mensen en hun mogelijkheden om aan de samen-

leving deel te nemen. Op termijn leidt niets doen aan toene-

mende financiële kwetsbaarheid alleen maar tot hogere kosten 

voor de samenleving als geheel. 

 

Hoge uitkeringsafhankelijkheid bij ongunstige ontwik-

keling uitkeringshoogte 

Uit het dataonderzoek van Regioplan over 2019 blijkt verder dat 

bijna een kwart (ca. 24%) van de jonge senioren een uitkering 

heeft. Dat is fors te noemen. De afgelopen jaren heeft de door-

werking van fiscale maatregelen geleid tot lagere uitkeringen 

(zoals de AIO, IOAW, IOAZ en de Anw) en dit zal de komende 

jaren (mogelijk zelfs versterkt) zo doorgaan. Op die manier 

dreigt het aantal mensen dat in armoede terecht komt alleen 

maar te stijgen. Daarnaast is als gevolg van de zogenaamde 

kostendelersnorm de toepasselijke bijstandsnorm per kosten-

deler lager naarmate er meer personen in de woning wonen. Dit 

kan belemmerend werken voor onder andere het verlenen van 

mantelzorg door bijstandsgerechtigde jonge senioren. 

 

Senioren ‘35-minners’ moeilijk aan het werk 

Daarnaast komt een groep deels arbeidsongeschikten moeilijk 

aan een baan. Het gaat om de zogenoemde 35-minners; ze zijn 

voor minder dan 35% arbeidsongeschikt. Zij hebben geen recht 
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op een uitkering en moeten zich maar zien te redden op de 

arbeidsmarkt. Meer dan de helft van deze groep is 45 jaar of 

ouder. De kans dat zij aan het werk komen, is onevenredig klein. 

Daarmee zijn ze extra financieel kwetsbaar. 

 

 

Voor het eindrapport van het onderzoek naar financiele kwetsbaarheid 

onder jonge senioren klik op onderstaande link: 

 

https://www.kbo-pcob.nl/wp-content/uploads/2021/09/ONDER-

EMBARGO-2021-09-16-Eindrapport-Financiele-kwetsbaarheid-

onder-jonge-senioren-Regioplan-14sep21.pdf 

 

 

 
 

Auteurs  

Dr. Miranda Witvliet 
Imke Zoetelief, MSc  

 

https://www.kbo-pcob.nl/wp-content/uploads/2021/09/ONDER-EMBARGO-2021-09-16-Eindrapport-Financiele-kwetsbaarheid-onder-jonge-senioren-Regioplan-14sep21.pdf
https://www.kbo-pcob.nl/wp-content/uploads/2021/09/ONDER-EMBARGO-2021-09-16-Eindrapport-Financiele-kwetsbaarheid-onder-jonge-senioren-Regioplan-14sep21.pdf
https://www.kbo-pcob.nl/wp-content/uploads/2021/09/ONDER-EMBARGO-2021-09-16-Eindrapport-Financiele-kwetsbaarheid-onder-jonge-senioren-Regioplan-14sep21.pdf
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OOK UW AANDACHT WAARD 4 

Cineplus: The Father 

The father is een fascinerend portret van 

een man die zijn grip op de realiteit aan 

het verliezen is. De briljante vertolking 

van Anthony Hopkins (The Silence of the 

lambs, The Two Pope) laat je geen 

moment los. Olivia Colman (The Crown, 

The Favourite) als zijn dochter Anne, 

maakt zowel haar onmacht als haar liefde 

tastbaar. Anne zoekt opnieuw een ver-

zorgster voor haar dementerende vader 

Anthony, die steeds weer alle hulp af-

wijst. Ze wil zeker zijn dat er goed voor 

hem gezorgd wordt wanneer zij er niet is.  

Voor Anthony is niet meer duidelijk wat echt is en wat zich in 

zijn hoofd afspeelt. We beleven het verhaal door zijn ogen en 

voelen zijn verwarring. Zijn vertrouwde omgeving blijkt niet 

meer zo vertrouwd.  

Zijn verbluffende acteerprestatie leverde Hopkins zijn tweede 

Oscar voor Beste Acteur op. Florian Zeller won de Oscar voor 

Beste Bewerkte Scenario. 

 

Kinepolis Oss 
 
4 en 5 november 

 
Aanvang: 14.00u 
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Humor en tragedie   
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Woordkraker november 
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Filippine 50 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 
1. Oostenrijkse filosoof van falsifieerbaarheid van wetenschap 
2. Onbewezen theorie over samenzweringen 

3. Documentaire van Al Gore over klimaatverandering 
4. Geheime dienst die achter Bijlmerramp gezeten zou hebben  

5. Een van de grootste bedreigingen van moeder aarde 
6. Roman van James Bradley (2015) over bedreiging van leven 

7. Maakte de film Life On Our Planet  
8. Extreemrechtse berichtencampagne in de VS 

9. Dat moeten huizen in de toekomst worden 
10. Nederlandse politica en dierenactiviste 

11. Leider van de eerste boerenpartij 
12. Acties hiertegen vanwege “5g veroorzaakt corona” 

13. Heeft eigenlijk verkeerde naam voor zijn anti-corona-acties    
14. Over deze energiebron bestaat onenigheid 

15. Als de vermindering hiervan doorgaat, wordt vlees duurder 
16. Evenwicht tussen mens, milieu en economie voor de aarde  
17. Aardgas en steenkool zijn hier voorbeelden van 
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Sudoku Plus nr. 49 
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Oplossing puzzels uit Bij de Tijd nr. 10  
 
Woordkraker oktober 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filippine 49 
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Oplossing Sudoku Plus nr. 48 
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Column    geluk 
 
Op weer zo’n heerlijke zonnige dag lopen mijn Carolien en ik 

over il Campo in Siena. Ik wil niet te veel zeggen -en weet dat 

ik uit Maastricht kom- maar het Schelpenplein is een van de 

mooiste pleinen die ik ken. 

 
‘Laten we eens gek doen’, zeg ik, ‘laten we op het plein een 

cappuccino gaan drinken.’ 

‘Last van de hitte’, vraagt Carolien, ‘een zonnensteekje opge-

lopen? Doosje, dit is zo ongeveer de duurste plek in heel Siena.’ 

Maar ik trek haar mee en we nemen plaats op het terras 

tegenover het Palazzo Publico met de beroemde fresco’s van 

Lorenzetti over goed en verkeerd bestuur. Een behoorlijk aantal 

jaren geleden heb ik een paar prachtige reproducties van deze 

fresco’s gekocht en die heb ik laten inlijsten en sieren nu de 

muur van onze gang. Zo is Siena voor mij nooit ver weg. 

‘Weet je’ richt ik me tot Carolien, ‘waarom dit 

plein het Schelpenplein heet?’ Ze haalt even 

haar schouders op. 

‘Het plein heeft de vorm van een schelp; dat 

heb je toch wel gezien, toch.’ 
‘Ja, duh!!’ reageert ze. ‘Wel, al die negen 

parten van de schelp wijzen naar een wijk van de stad, naar een 
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contrada. Elke contrada heeft haar eigen kleuren en eigen 

wapen.  

De contrada’s strijden met elkaar tijdens de palio, de paarden-

race op de Campo. Een geweldig spektakel is dat. Wekenlang 

staat de stad dan op zijn kop. Elke wijk is 

versierd in de eigen kleuren en op straat 

staan lange houten schragentafels waar 

gezamenlijk aan gegeten wordt. Op de 

pleintjes oefenen de vaandeldragers voor 

de grote dag. Maar hoogtepunt is natuurlijk de race. En denk 

maar niet aan logge paarden, die zo vanachter de ploeg vandaan 

gehaald zijn. Welnee, het zijn raspaarden, speciaal voor de race 

getraind. Het speciale van de race is, dat er geen regels zijn: 

alles is toegestaan. Tijdens de race zie je jockeys elkaar met hun 

zweepjes slaan en naar elkaar spugen. Ach, je moet het een keer 

meemaken om het te snappen.’ Carolien knikt. 

Als een mooie Italiaanse serveerster onze cappuccino’s brengt 

neem ik een heerlijke kleine slok. Carolien kijkt dat eens aan en 

begint van lieverlee ook een beetje te stralen. 

’We kunnen alletwee ons geluk niet op, hè!’, zegt ze. 

‘Ja alles, alles kan een mens gelukkig maken, een zingende me-

rel, de geur van de zee; ja alles, alles kan een mens gelukkig 

maken de zon die doorbreekt een vers kopje thee’ zing ik 

zachtjes voor me uit. 

‘Ha, Froger’, herkent Caroline en vult aan: ‘Een eigen huis, een 

plek onder de zon en altijd iemand in de buurt die van me 

houden kon; toch wou ik dat ik net iets vaker, iets vaker simpel-

weg gelukkig was.’ 

‘Oh, jij wil nog meer geluk. Wat als we zo ook nog eens een 

Aperol Spritz bestellen?!’ Ik wenk de schone Italiaanse en bestel 

in mijn beste Italiaans de drankjes. Met de Spritzen brengt ze 

ook de rekening. Die kan ik nog net op tijd weggrissen, voordat 

Carolien er een blik op kan werpen. Gelukzalig genieten wij zo  

op het terras. En opeens hoor ik haar weer zachtjes zingen. 
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‘We gingen nog in bad, haartjes nat, nog even op, totdat vader 

zei: "Vooruit, naar bed", dan kregen we een kruik mee. Gezich- 

ten op ’t behang, maar niet echt van binnen bang, toen was 

geluk heel gewoon.’ En toen samen: ‘Buiten huilt de wind om ’t 

huis, maar binnen stond de kolenkit paraat en de stoep waarop 

geknikkerd werd, was het belangrijste stukje van de straat. En 

Nederland was groot en niemand ging nog dood, en gezelligheid 

kende nauw'lijks tijd, bij waxinelichtjes van Verkade; toen was 

geluk heel gewoon.’ 

We glimlachen even naar elkaar en bewaren dan het zwijgen. 

Maar niet voor lang. Ik reik naar voren om een laatste slok van 

mijn Spritz te drinken, maar stoot per ongeluk het glas om. Dat 

rolt van het tafeltje en valt in stukken op de grond. 

‘Ach, Doos, je moet maar zo denken, scherven brengen geluk!’ 

‘Ja en een ongeluk schuilt in een klein hoekje.’ En ben nog niet 

toe aan luchtigheid. Mijn Carolien des te meer. 

‘Dat is dus een geluk bij een ongeluk!’  

Ik geef me nu gewonnen. 

‘Zonder geluk vaart niemand wel, en aangezien wij hier met z’n 

tweetjes een portie gelukkig zitten te zijn, mogen we niet 

klagen.’ En ik steek mijn hand op om nog een nieuwe Spritz te 

bestellen. ‘Jij ook nog een? vraag ik. Carolien schudt van nee. Ik 

zal rijden, dus neem jij er gerust nog een. Vanavond haal ik de 

schade wel in. Wat eten we vanavond eigenlijk?’ 

‘Vanavond maak ik een Tournedos Rossini, om 

ons geluk te vieren.’ 

‘Is dat die met foie gras en truffel?’ vraagt ze. 

‘Die is het’, beaam ik. ‘En we drinken er een 

speciale Bruello bij uit 1915.’ 

‘Oh, dan zul jij zo op moeten letten, dat ik niet 

te hard rijd. Ik kan nu al bijna niet wachten!’ 
 

Doosje  
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Recept van de maand november  

Gebakken avocado met gerookte zalm en ei            
(avocade al forno con salmoneaffumicato e uova)  

  

 

Ingrediënten:   (2p) 
2    grote avocado’s 
2    plakken gerookte zalm in stukjes 

3    kleine eieren – gesplitst 
1/2 el   bieslook – fijngehakt 

zwarte peper 
cayennepepe 

reepjes geroosterd brood  
 

Bereiding: 

Verwarm de oven voor (electrisch 200° / hete lucht 180°). 

Halveer de avocado in de lengte en verwijder de pit. Snijd even 

een klein kapje van de bolle kant van de helften af, zodat ze 

goed op de bakplaat blijven liggen. Hol de ruimte waar de pit 

zat nog een stuk verder uit. Bewaar de eruit gehaalde stukjes 

avocado. 

Verdeel de gerookte zalm over de holte en leg er voorichtig de 

eidooiers op. Klop de eiwitten stijf en schenk het geklopte eiwit 

over de dooiers in de avocadoholtes. Bestrooi met peper en 

zout en bak ca. 10 minuten in de oven tot het eiwit is gestold. 

Neem de avocado’s uit de oven en bestrooi met een beetje 

cayennepeper en bieslook. Maak van de restjes avocado met 

wat room of ricotta een smeiige massa en besmeer de 

geroosterde toast ermee. 
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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 
 

‘Hoe is het om mantelzorger te zijn van 

iemand die je lief is met een vorm van 

dementie? dementie?’  
 

08 november 19.30u 

De Meteoor 

____________________________ 
 

CinePlus 

 

4 en 5 november Oss 
 

The father 
   
(zie blz. 28) 

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 
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