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1 Bij de tijd 

COLOFON 
 

Voorwoord redactie 

 
Eindredacteur   

 
Rein 

Akkermans                 

Beste leden, 

Hier alweer het nieuwe nummer 

van Bij de Tijd: nr. 11.   

Onlangs zijn we gestart met 

nieuwe rubrieken als “recept 

van de maand” en “Vraag & 

aanbod”. Bij deze vraagt de 

redactie u met klem om te rea-

geren op Bij de Tijd in het 

algemeen en de nieuwe rubrie-

ken in het bijzonder. Alleen als 

we weten of en hoe u de rubrie-

ken in Bij de Tijd waardeert, 

kunnen wij beargumenteerd 

kiezen voor doorgaan op de 

ingeslagen weg of de opzet 

veranderen. 

Graag uw reacties per mail 

naar: akkermansrein@gmail.com 

of per post naar: 

van Sonsbeeckstraat 12, 5344 

JB Oss 

 

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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Belangrijk bericht van het bestuur 

 

Corona, lustrum, koffiedrinken en activiteiten 

 

Op 13 oktober heeft de regering nieuwe maatregelen afgekon-

digd i.v.m. corona. Ook voor onze vereniging heeft dat conse-

quenties. 

Het bestuur heeft besloten om voorlopig alle activiteiten te 

stoppen. We gaan niet discussiëren over waar welke groeps-

grootte voor ons van toepassing is. 

Uiteraard vinden we dat heel jammer, vooral ook omdat we, zij 

het met beperkingen, weer een beetje op gang waren gekomen 

en de leden dit fijn vinden. Het is niet anders! 
 

- De eerste activiteit die niet doorgaat is het koffiedrinken op 3 

  november 2020. 
 

- Voor het lustrum was een samenzijn gepland op 11 november. 

  Ook dat gaat dus niet door. Maar u houdt het van ons tegoed. 
 

- Voorlopig zijn er ook geen andersoortige activiteiten, totdat we 

  weer meer mogen en kunnen doen in (grotere) groepen. 

 

We behoren allemaal tot de grote risicogroep dus we willen ons 

risico zoveel mogelijk beperken. 

N.B. Zo lang de Kortfoort gelegenheid geeft, mogen de 

schildergroepjes blijven schilderen, mits zij zich houden aan de 

maximale groepsgrootte binnen; op dit moment is dat 4 personen. 

 

Namens het bestuur, Aad Wildenburg. 
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Activiteiten in de kleine zaal van de Kortfoort 

elke dinsdag 13.30 uur tekenen en schilderen (1) 

elke woensdag 13.30 uur tekenen en schilderen (2) 

      

09 november 14.00 uur bestuursvergadering 

   

Activiteiten deze maand en  langere termijn   

  
In verband met de aanscherping van de 

Coronamaatregelen zijn er in de maand november geen 
geplande ASVO activiteiten 

Personalia KROONJAREN 

 

  

KROONJAREN 
 

 

12 - 11 mevr M Nagel- Heijnen 80 

23 - 11 mevr MW Kremer-Schrijvers 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. 
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De voorzitter aan het woord Verjaardag 

 

5 Jaar worden we op 3 november en het is best goed om 

hier even bij stil te staan. Als bestuur waren we in 2015 

positief over onze afdeling en we hadden het gevoel, dat  

veel leden dat gevoel ook hadden. Reden genoeg om in Oss-

Maasland door te gaan met een afdeling van een algemene 

seniorenvereniging die niet gebonden is aan religie of politieke 

partij. Het moest wel in alle stilte, waardoor we ongestoord ons 

werk konden doen. 

Een vereniging oprichten doe je niet op een achternamiddag, daar 

gaat behoorlijk wat tijd inzitten. Gelukkig had ik al enige ervaring 

met zoiets en wist ik ook wat nodig was om zonder persoonlijk 

risico een vereniging op te richten en officieel te laten registreren. 

Met z’n vieren zijn we druk bezig geweest om alle zaken op een 

rij te zetten en stappen te maken om op 3 november 2015 bij de 

notaris de acte van oprichting (tevens statuten) te laten passeren. 

De vereniging was een feit. We hadden u al uit uitgenodigd voor 

een algemene vergadering van onze ANBO-afdeling op 5 novem-

ber 2015. We hebben toen alle zaken uit de doeken gedaan om u 

eerlijk te vertellen wat er allemaal speelde en dat wij daarom een 

nieuwe vereniging hadden opgericht. U kon direct lid worden van 

deze nieuwe vereniging, dat deden die middag al zo’n 50 leden en 

in de loop van een week waren het er een kleine 100. 

Ja en nu zijn we al weer 5 jaar verder, hebben een heleboel mooie 

dingen gedaan, maar ook lezingen georganiseerd met elk jaar een 

geweldig bus-uitje. Qua structuur zijn we gegroeid, het is geen 

“bestuurdersvereniging” meer, maar een vereniging waar leden 

samen veel organiseren of zaken uitzoeken. 

Helaas kunnen we door de Corona-maatregelen op de eigenlijke 

datum niets organiseren. Maar wees gerust: wanneer het virus 

overwonnen is, gaan wij samen dit lustrum groots vieren.  

Tot die tijd … zorg goed voor uzelf en uw naasten en blijf vooral 

gezond!!!!!   
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Office 2010 

 

Maakt u voor Word of Excel gebruik van 

Microsoft Office 2010, dan zult u on-

getwijfeld een bericht hebben gezien, 

dat deze officiële versie vanaf 12 

oktober 2020 niet meer wordt onder-

steund en ook niet wordt geupdate. 

Is dat een probleem? Ja en nee: ja als u 

er veelvuldig gebruik van maakt en 

Word-bestanden van andere mensen 

ontvangt. Nee, als u af en toe een briefje 

typt en afdrukt en geen bestanden via e-mail of internet verstuurt. 

U kunt het programma gewoon gebruiken, het blijft werken. 

Het probleem is, dat er nog altijd foutjes in het programma zitten, 

die door een update niet worden gerepareerd. Hackers maken 

daar gebruik van en kunnen problemen op uw PC veroorzaken. 

Het blijft een persoonlijke afweging om het programma te blijven 

gebruiken. 

Gebruikt u het programma alleen om af en toe een berichtje of 

brief te typen met weinig franje, dan raad ik u aan over te stappen 

op het gratis programma Word Pad, dat bij Windows is 

meegeleverd; het staat al op uw computer. Word Pad is een 

uitgeklede versie van Word, het biedt voldoende mogelijkheden 

om teksten te maken en naar uw smaak op te maken. 

Nadeel is, u kunt er geen Word-teksten mee lezen die anderen u 

toesturen. Men zal u dus voor uw computer leesbare documenten 

moeten sturen 

Een ander alternatief is de gratis online-versie van Office, u kunt 

daarmee ook in Excel werken. Op Seniorweb staat een uitgebreide 

uitleg hoe u in het programma kunt komen en hoe u er mee kunt 

werken.  
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https://www.seniorweb.nl/artikel/beginnen-met-word-online  

U hebt wel een Microsoft-account nodig, maar de meeste mensen 

die Windows gebruiken hebben al een account. Bij de uitleg staat 

ook hoe u een account kunt aanmaken. 

Een alternatief is ook het gratis programma “Open Office”, het 

werkt bijna hetzelfde als Microsoft Office en is heel prettig; u kunt 

bestanden opslaan als Word- en Excel-bestanden. 

N.B. Let er bij het downloaden op, dat u vinkjes weghaalt van 

aangeboden andere programma’s !! 

 

Office 2019 
 

Op de vorige pagina schreef ik over Microsoft 

Office 2010, dat vanaf 12 oktober 2020 niet 

meer wordt ondersteund, ik gaf u een paar 

alternatieven.  

Omdat ik nogal vaak gebruik maak van Word 

en Excel heb ik voor mezelf besloten om via 

internet een goedkope “officiële” nieuwe ver-

sie aan te schaffen en dat is mij gelukt. 

Door via google te zoeken op: “Office kopen” 

kreeg ik een aantal mogelijkheden; Coolblue en Bol.com zijn 

beslist niet goedkoop. Maar er zijn ook al aanbiedingen vanaf 

ongeveer 14,95 euro. Daar heb ik echter geen goed gevoel bij. 

Mijn keuze viel op: www.office-verkooppunt.nl ik heb daar de 

Microsoft Office Professional plus 2019 versie gekocht voor 

€ 24,95. De reden was ondermeer dat ik zekerheid kreeg om 

officieel bij Microsoft het programma te kunnen activeren.  

Na de bestelling kreeg ik een e-mail met duidelijke handleiding 

hoe het programma te downloaden, te installeren en te activeren. 

Inmiddels staat het programma op mijn computer. Het ging 

allemaal eenvoudig en ,wat ik belangrijk vond, de setup ging 

vanaf de site van Microsoft.   

https://www.seniorweb.nl/artikel/beginnen-met-word-online
http://www.office-verkooppunt.nl/
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Belangrijk is, dat je activeert via de telefoon, dat is wel even een 

klusje, maar je wordt er prima doorheen geholpen. 

Wellicht iets voor na de Coronatijd om met dit programma in de 

computerles aan de gang te gaan. 

 

Aad Wildenburg. 

 

 

 

Poëzie 

 

 

                                 

                                Lieveheersbeestjes, 

                                wel twintig op de ramen 

                                zoekend naar kiertjes. 

 

 

                                                             Cilian 
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Humor 1 
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TI-JO TOURS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo, hier is TiJo weer…. 

Sja, u heeft het vast al zien aankomen na de persconferentie van 

dinsdag 13 oktober j.l. De maatregelen tegen Corona zijn 

verscherpt en het is alleszins wijs in de geest daarvan de 

activiteiten voor de maand november op te schorten. Zelfs de 

koffie-ochtend laten we aan ons voorbijgaan. U leest daarover in 

het voorwoord van onze voorzitter. U weet: TiJo blijft steeds 

uitzien naar mogelijkheden en in de volgende BdT komen we 

graag terug met nieuwe initiatieven. Als het kán hè.  

Nu eerst terug naar wat deze maand wél plaatsvond. 

 

Orgaandonatie: de lezing 12 okt j.l. kort: 

Met 13 ASVO-leden zaten wij ‘afstandelijk’ en grondig gedes-

infecteerd in de grote (Beer)zaal van de Meteoor (zie foto). 

Per slot van rekening zou de regering de dag erop nóg veiliger 

Corona-maatregelen afkondigen (☺). Kon dit nog wel? 

Veel ASVO-leden lieten Ti-Jo weten reeds orgaandonor te zijn, 

andere bleven liever gewoon weg van mogelijke corona-

besmettingshaarden. 

TiJo dankt u voor de royale respons op onze vraag: welke reden 

bepaalt uw keuze: wél of niet komen naar onze lezing. 
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Toch was de uitleg over dit precaire onderwerp met de nodige 

emoties eromheen, zéér informatief en ook helpend. Ti-Jo 

herhaalt hier niet de hele lezing, maar een paar zaken wil zij toch 

met nadruk onder uw aandacht brengen. 

 

1. Wat is orgaan- en weefseldonatie? 

Het is ongelofelijk hoeveel organen uit ons lichaam anderen 

kunnen redden uit een levensbedreigende ziekte; daarnaast zijn 

ook veel van onze weefsels ‘bruikbaar’: hartkleppen, huid(!) 

hoornvlies, botweefsel e.a. 

Vraag: Goed, we snappen wel zo’n beetje hoe een en ander van 

het lichaam kan worden hergebruikt, en zéker hoeveel mensen 

daarmee kunnen geholpen, zelfs gered, maarre … wat heeft men 

nou nog aan mij ouwe lijfie van 75+?.  

Veel!!!Kijk voor de gein eens in de volgende link….Zelfs als u ziek 

bent/was of medicijnen gebruikt(e), kunt u nóg anderen helpen. 

https://www.transplantatiestichting.nl/donatie-transplantatie 

https://www.transplantatiestichting.nl/donatie-

transplantatie/hoe-gaat-orgaandonatie 

  

https://www.transplantatiestichting.nl/donatie-transplantatie
https://www.transplantatiestichting.nl/donatie-transplantatie/hoe-gaat-orgaandonatie
https://www.transplantatiestichting.nl/donatie-transplantatie/hoe-gaat-orgaandonatie
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2. Gang van zaken 

Vraag: Ja, daar raken we een teer punt. Een geliefde overlijdt. 

Hoe gaat dat dan, kan ik nog wel afscheid nemen enzo…? 

Om donor te kúnnen zijn, ‘moet’ je in het ziekenhuis overlijden. 

Wie thuis overlijdt, kán (misschien een uitzondering daargelaten) 

niet doneren. Inderdaad is uw afscheid – in het ziekenhuis- in 

eerste instantie kort, tenminste ALS uw dierbare ten dienste kan 

staan van iemand die (dodelijk)ziek is, máár u krijgt het lichaam 

van uw dierbare direct na donatie respectvol verzorgd en begeleid 

weer terug voor uw eigen afscheid.  

Als iemand dreigt te overlijden, is de behandelend arts gerechtigd 

het donorregister in te zien om te bevestigen of de patiënt als 

donor geregistreerd staat. Dan kijkt hij welk orgaan op dat 

moment levensreddend voor iemand anders kan zijn. Dat bepaalt 

nl. direct het ‘donorschap’. 

Het is dus mogelijk dat u wel donor wilt zijn, maar het op het 

moment suprême niet kúnt zijn. 

https://www.donorregister.nl/wat-gebeurt-er-rondom-uw-

overlijden/wat-gebeurt-er-als-iemand-donor-wordt 

Doneren is iets anders dan je lichaam afstaan voor de 

wetenschap! 

 

3. De Donor bepaalt! 

Ten alle tijden wordt de wens van de overledene (ik wil donor zijn, 

ik wil het niet, ik wil dat mijn partner beslist etc…) gerespecteerd. 

Óók als de familie het er (in theorie?) niet mee eens is. Die wens 

wordt bepaald door uw eigen registratie. 

Wij raden u aan deze bijlage in te zien: 

https://www.transplantatiestichting.nl/een-keuze-maken 

  

https://www.donorregister.nl/wat-gebeurt-er-rondom-uw-overlijden/wat-gebeurt-er-als-iemand-donor-wordt
https://www.donorregister.nl/wat-gebeurt-er-rondom-uw-overlijden/wat-gebeurt-er-als-iemand-donor-wordt
https://www.transplantatiestichting.nl/een-keuze-maken
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4. Ik bén al (lang) donor. 

Donor worden (vrijwillig) is al heel lang mogelijk. Misschien heeft 

u zelf zo’n pasje in uw portemonnee of portefeuille. Registraties 

vanaf eind 1998 zijn wel overgenomen in het nieuwe systeem, 

maar 100% waterdicht is dit nog niet. Het kan zijn dat u GEEN 

brief krijgt omdát u al geregistreerd staat. Of wél omdat uw 

registratie verouderd is … 

Het is dan ook van belang dat u via uw DigiD kijkt of u al 

geregistreerd stáát (!!). Zo niet, dan kunt u dat meteen ter 

plekke doen. Schriftelijk kan het overigens ook. Het formulier zit 

in/bij de brief die van overheidswege komt, of u kunt hem printen 

via deze weg: 

https://www.donorregister.nl/uw-keuze-maken/hoe-vult-u-uw-

keuze-in 

Let op: u kunt voor zo’n formulier ook terecht bij de bibliotheek in 

uw omgeving 

5. Het beste is: Neem zelf de regie! 

Om verwarring, onduidelijkheid en wellicht extra emoties te voor-

komen is het eigenlijk het beste als u: 

• zelf kijkt of u al bent geregistreerd. 

• Indien niet geregistreerd, u dat ter plekke meteen doet.  

NB óók als u kenbaar wil maken: IK WIL GEEN DONOR 

ZIJN! Als u nl. niets invult, krijgt u t.z.t. opnieuw een brief 

van de overheid; reageert u niet, dan wordt u geregistreerd 

als ‘heeft geen bezwaar’. Als u overlijdt, zal alsnog door arts 

en familie moeten worden overlegd. 

• Práát met uw omgeving over uw keus! Het is toch ‘prettiger’ 

als na uw overlijden uw naasten weten wat uw wens is. 

Tenzij anders aangegeven is uw wens wet! 

• Kijk ook nog eens hier: 

https://www.transplantatiestichting.nl/een-keuze-

maken/belangrijke-vragen-en-antwoorden  

https://www.donorregister.nl/uw-keuze-maken/hoe-vult-u-uw-keuze-in
https://www.donorregister.nl/uw-keuze-maken/hoe-vult-u-uw-keuze-in
https://www.transplantatiestichting.nl/een-keuze-maken/belangrijke-vragen-en-antwoorden
https://www.transplantatiestichting.nl/een-keuze-maken/belangrijke-vragen-en-antwoorden
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11/11,een fééstelijke viering: even niet nog!! 

 

Eigenlijk wilde het Bestuur (toen we een jaar geleden de jaar-

activiteiten voor 2020 planden) alle ASVO-leden ‘meenemen’ op 

een reisje naar … We zagen al aankomen: dat zou niet kunnen. 

Ook TiJo’s alternatiefje “een verrassingsochtend” moeten we 

helaas voorlopig cancellen. Máár…..wat in het vat zit…. U weet 

 

 

De maand december 

 

Koffiedrinken bij 

Coppelmans? 
Kerstconcert? 

Kerstbuffet? 

 
 

De schappen in diverse winkels liggen al vol kerstattributen, maar 

het is natuurlijk koffiedik kijken hoe en in hoeverre we onze ASVO-

activiteiten corona-proof kunnen vormgeven. Een kerstbuffet wil 

Ti-Jo wél proberen te realiseren. Daar komen Ti en Jo uitvoerig op 

terug. 

 

 

Jaaragenda activiteiten 2021 

 

Gebruikelijk is dat rond november al een blauwdruk klaarligt van 

onze activiteiten voor het volgend kalenderjaar: 2021 in dit geval, 

dus. TiJo is van plan veel activiteiten van 2020 “door te schuiven” 

maar wel tegelijkertijd een schaduw-agenda te maken van 

activiteiten die mogelijk wèl door de Corona-beugel kunnen. Dat 

betekent dat wij in januari a.s. wel een jaaragenda aanbieden, 

maar maand voor maand kijken of het betreffende onderdeel 

moet worden vervangen of zelfs overgeslagen.  
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Wissewasje (2) 

 

Ik pleeg al jaren elke bestemming wandelend te bereiken. Dat 

bevalt mij wondergoed. Aldus liep ik op een vroege (!) ochtend bij 

(toen nog) mooi herfstweer richting cursus. Daar kwamen mij 

twee mannen tegemoet, in sporttenue; drukdoende met de in 

mijn ogen mártelende activiteit : hardlopen. Hoewel zelf al gerui-

me tijd pensionado, hoop ik steevast te kunnen genieten van 

mannelijk schoon. Ik werd niet bedrogen: een zéér goed 

geconserveerde heer op leeftijd, een jongere (zoon? kleinzoon?) 

die het lichaam ook graag in een gespierdere vorm wilde gieten. 

Ter onderstreping van dit streven had deze in elke hand een flink 

gewicht. Nou, nou…Ik wilde me al weer overgeven aan het 

genoegen van een gewóne wandelaar  te zijn, toen de oudere heer 

opeens een snoekduik voorwaarts nam en in horizontale stand op 

de grond iets gruwelijks deed met onderbenen, steunend op zijn 

handen. Een staaltje verleidingsdrang voor een naderende dame? 

Ik verschoot er een beetje van. Toen we elkaar werkelijk zo dicht 

naderden dat een groet wat zou toevoegen aan dit vluchtige 

contact, viel de heer opnieuw voor mij ter aarde met dito zelf-

pijnigende oefeningen. De jongere deed niet mee, stond er wat 

onwennig naast. Dat zag ik wel. Enfin, geen ‘plek’ voor een groet, 

ik liep verder maar kon het niet nalaten nog één keer om te zien. 

Daar lag de oudere heer alweer, de jonge er onhandig naast 

staand. Met die gewichten doelloos in de hand. Dat wel.  

Ik hoop dat ze inmiddels thuis zijn aangekomen. 

Of die jonge man dit gaat volhouden, betwijfel ik.  

 

 

Corona-veilige tripjes? 

1. www.ddw.nl  (17 t/m 25 oktober) ON LINE!  De Dutch 
Design Week. Weet u nog van oktober 2019? Voor de  

  

http://www.ddw.nl/
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liefhebbers ook het artikel “afgestudeerden van de Design 

Academy  

 

2. https://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/ 
De Nederlandse populaire cultuur in 100 voorwerpen 

Daar kunt u ‘lijf’ naartoe, hoor 

 
 

3. Volg ‘on line’ de aard en mogelijkheden van Art Based 
learning ; in direct ‘gesprek’ met enkele hedendaagse 

kunstenaars (Jan Cunen Centrum): 
https://www.artez.nl/en/research/art-based-learning-

online-masterclass 
 

4. Tentoonstelling JUMP! Werk van jonge kunstenaars.  
‘Lijf’  te zien in het Jan Cunen Centrum 

 
“De vier Brabantse galeries – Jan van Hoof Galerie (Den 

Bosch), Galerie Mieke vanSchaijk (DenBosch), Luycks Gallery  

(Tilburg) en Galerie Nasty Alice (Eindhoven) – bieden een groep 

talentvolle kunstenaars een coachings-traject aan. Anderhalf 

jaar lang volgden de kunstenaars zowel een gezamenlijk als een 

individueel traject. Hierbij kregen ze alle ruimte om zich op 

artistiek vlak te ontwikkelen naar een volwaardig 

kunstprofessional.” 
 

https://www.museumjancunen.nl/mjcNL/goto.aspx?tabid
=178 

  

https://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/
https://www.artez.nl/en/research/art-based-learning-online-masterclass
https://www.artez.nl/en/research/art-based-learning-online-masterclass
https://www.museumjancunen.nl/mjcNL/goto.aspx?tabid=178
https://www.museumjancunen.nl/mjcNL/goto.aspx?tabid=178
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Gedicht van de maand: 

 

BANDRECORDER, EENVOUDIG 

 

Je hoeft niet te praten 

ook geknisper van kranten komt duidelijk over 

of als je slikt keelschraapt 

een schoen uitschopt 

 

het suizen van het gas 

de tik van het licht uit 

de telefoon buiten de auto's 

mijn korte adem 

 

maar als je toch iets zegt 

zeg dan liever iets aardigs 

iets dat ik nog eens af kan draaien 

 

Remco Campert uit: 'Dichter', 1995. 
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Drie halfzussen, met drie verschillende vaders 

vragen zich bij de naderende dood van hun 

moeder af: 'Waar staan we in het leven? Wat 

hebben we nog met elkaar?' En vooral: 'Wat 

straks te doen met onze autistische broer Jan?’ 

Als de ernstig zieke moeder van April, May en 

June zich realiseert dat ze niet lang meer te 

leven heeft, roept ze haar dochters naar huis. 

Ze kan dit leven pas met een gerust hart 

verlaten als ze weet dat er goed gezorgd zal worden voor haar 

zoon Jan. Maar geconfronteerd met de vraag blijkt al snel dat ze 

zich alle drie ongeschikt achten. Daarbij merken de zussen dat ze 

de laatste jaren nogal van elkaar en hun broer vervreemd zijn. De 

vier zullen elkaar opnieuw moeten leren kennen, willen ze elkaar 

tot steun zijn in de moeilijke tijd die komt. 

Data:     do  5 – 11     en  vr 6 - 11 

Genre:   komedie, drama 
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Humor 2 
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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 

Onderstaande artikelen zijn afkomstig uit de nieuwsbrief van 

oktober. 

 

VWS begint een campagne om de waarde van 

ouderen te belichten. 

 

  
 

 

 

 

De overheid begint in het najaar met een campagne op internet 

over de beeldvorming van ouderen, schrijft zorgminister Hugo de 

Jonge aan de Tweede Kamer. De coronacrisis bracht volgens hem 

een soms polariserende discussie tussen leeftijdsgroepen op 

gang. De campagne van het ministerie van Volksgezondheid “zal 

de waarde van ouder worden benadrukken.” 
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Daarnaast zullen tientallen organisaties via het zogeheten pact 

voor de ouderenzorg mee gaan denken over de dingen die 

belangrijk zijn bij het ouder worden. Er komt hiervoor een 

website, waarop ook allerlei thema’s zullen worden besproken en 

initiatieven worden genomen. Wat De Jonge betreft, zal het hierbij 

ook gaan over levensbeëindiging bij ouderen die niet ernstig ziek 

zijn. Ook moet er meer aandacht en hulp komen voor mensen met 

psychiatrische problemen die een doodswens hebben. 

In de brief geeft hij nogmaals aan dat het kabinet niet zal 

overgaan tot een uitbreiding van de euthanasiewet of een 

wettelijke regeling voor een levensbeëindiging voor mensen die 

niet uitzichtloos ziek zijn maar vinden dat zij een “voltooid leven” 

hebben. In de Tweede Kamer heeft D66 inmiddels een 

initiatiefwetsvoorstel ingediend om dit wel te regelen. 

Uit onderzoeken kwam naar voren dat ongeveer 10.000 mensen 

een langdurige en actieve wens tot levensbeëindiging hebben, 

veelal ouderen. De Jonge noemt dat ernstig, maar vindt het ook 

invoelbaar als mensen de regie willen hebben over hun laatste 

levensfase. “Zelfbeschikking is echter geen absolute waarde. De 

overheid heeft de positieve verplichting het recht op leven te 

beschermen.” 

Hij noemt het een maatschappelijke opgave maar ook een taak 

van het kabinet om in te zetten op een samenleving waarin 

ouderen een volwaardige rol hebben en goede zorg, steun en 

huisvesting krijgen. 
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Heeft u recht op zorg en/of huurtoeslag? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een zorgverzekering is niet goedkoop. Daarom is er zorgtoeslag: 

een bijdrage van de overheid om de zorgverzekering betaalbaar 

te houden. Om recht op zorgtoeslag te hebben, moet u in ieder 

geval een Nederlandse zorgverzekering hebben. Ook mag u niet 

te veel verdienen. 

- Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw Nederlandse 

zorgverzekering. 

- Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten van uw woning. 

Zorgtoeslag 

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw Nederlandse 

zorgverzekering. U kunt misschien zorgtoeslag krijgen. Of u 

zorgtoeslag krijgt en hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw 

inkomen. 

Kan ik zorgtoeslag krijgen? 

U hebt recht op zorgtoeslag als u en uw eventuele 

toeslagpartner aan de voorwaarden voldoen. 

  

https://www.seniorenraadoss.nl/content/28287/news/clnt/3810861_830607.png?width=1600&height=1200&mode=max
https://www.seniorenraadoss.nl/content/28287/news/clnt/3810861_830607.png?width=1600&height=1200&mode=max
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/zorgtoeslag/voorwaarden/voorwaarden-zorgtoeslag
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Hoeveel zorgtoeslag kan ik krijgen? 

Wilt u weten hoeveel zorgtoeslag u kunt krijgen? Maak dan 

een proefberekening. Of bekijk de tabel met de bedragen per 

maand. 

Zorgtoeslag aanvragen 

Uw zorgtoeslag vraagt u aan met Mijn toeslagen.  

U kunt zorgtoeslag voor 2020 aanvragen tot 1 september 2021. 

Wilt u toeslag aanvragen voor 2019, 2018, 2017 of 2016? In 

sommige gevallen kan dit nog. Lees meer bij Toeslag aanvragen. 

Wijzigingen doorgeven 

Krijgt u zorgtoeslag en verandert er iets in uw leven? Als bijvoor-

beeld uw inkomen wijzigt of als u gaat samenwonen, dan heeft 

dat gevolgen voor uw toeslag. U moet veranderingen in uw 

situatie altijd binnen 4 weken aan ons doorgeven.   

Huurtoeslag 

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten van uw woning. 

Kan ik huurtoeslag krijgen? 

• Uw huur is niet te hoog 

• U huurt een zelfstandige woonruimte 

• Uw inkomen en dat van uw toeslagpartner en 

medebewoners is niet te hoog. 

• Uw vermogen en dat van uw toeslagpartner en 

medebewoners is niet te hoog. 

• U woont in Nederland. 

  

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hulpmiddel-proefberekening-toeslagen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/zorgtoeslag/voorwaarden/inkomen/bedragen-zorgtoeslag-per-maand
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/zorgtoeslag/voorwaarden/inkomen/bedragen-zorgtoeslag-per-maand
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/inloggen_op_mijn_toeslagen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/aanvragen/ik_wil_een_toeslag_aanvragen/ik-wil-een-toeslag-aanvragen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/huur-en-servicekosten
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/uw-inkomen-is-niet-te-hoog-voor-de-huurtoeslag
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/uw-vermogen-is-niet-te-hoog-voor-de-huurtoeslag
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• U en de andere bewoners staan bij de gemeente 

ingeschreven op uw woonadres. 

• U, uw toeslagpartner en medebewoners hebben de 

Nederlandse nationaliteit of zijn legaal in Nederland. 

• U bent 18 jaar of ouder. 

• U en de verhuurder hebben een huurcontract getekend. 

• U betaalt de huur en kunt dit aantonen met 

bankafschriften. 

Bijzondere situaties 

• In de volgende situaties zijn de regels iets anders. 

• U bent nog geen 18. 

• U bent co-ouders. 

• U krijgt verzorging thuis. 

• U hebt een groot huishouden. 

• U woont langer dan 1 jaar buitenshuis. 

• Iemand in uw huishouden is gehandicapt en uw woning is 

aangepast. 

• U bent gehandicapt en onder de 23. 

• Uw huur is te hoog geworden voor huurtoeslag. 

• U krijgt een nabetaling van inkomsten of een afkoopsom. 

• U krijgt een schadevergoeding. 

Proefberekening maken 

Wilt u weten hoeveel huurtoeslag u kunt krijgen? Maak dan 

een proefberekening. 

 

  

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/hoe_werken_toeslagen/kan_ik_toeslag_krijgen/nederlandse-nationaliteit-of-geldige-verblijfsvergunning
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/hoe_werken_toeslagen/kan_ik_toeslag_krijgen/nederlandse-nationaliteit-of-geldige-verblijfsvergunning
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/ik-ben-jonger-dan-18-jaar
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/toeslagen-co-ouderschap
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/verzorging-thuis
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/huur-en-servicekosten/groot-huishouden
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/langer-dan-1-jaar-buitenshuis
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/huur-en-servicekosten/gehandicapt-en-aangepaste-woning/gehandicapt-en-aangepaste-woning
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/huur-en-servicekosten/gehandicapt-en-aangepaste-woning/gehandicapt-en-aangepaste-woning
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/huur-en-servicekosten/gehandicapt-en-jonger-dan-23-jaar
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/huur-en-servicekosten/huurtoeslag-en-verworven-recht
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/uw-inkomen-is-niet-te-hoog-voor-de-huurtoeslag/bijzonder-inkomen-huurtoeslag
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/hoe_werken_toeslagen/kan_ik_toeslag_krijgen/vermogen/bijzonder-vermogen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hulpmiddel-proefberekening-toeslagen
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Huurtoeslag aanvragen 

 

 

 

 

 

NB: Voor meer informatie of om op links in de artikelen te 

kunnen klikken, ga naar:  belastingdienst.nl 

U kunt huurtoeslag voor 2020 aanvragen tot 1 september 2021. 

Wilt u toeslag aanvragen voor 2019, 2018, 2017 of 2016? In 

sommige gevallen kan dit nog. Lees meer bij Toeslag aanvragen. 

Verhuist u? Dan kunt u huurtoeslag aanvragen voor uw nieuwe 

adres wanneer u: 

• uw nieuwe adres hebt doorgegeven aan uw gemeente en 

wij de verhuizing hebben verwerkt 

• er daadwerkelijk woont 

Wanneer gaat mijn huurtoeslag in? 

De huurtoeslag gaat in op de 1e van de maand. Staat u op de 1e 

dag van de maand nog niet ingeschreven? Dan gaat de 

huurtoeslag pas de volgende maand in. 

Wijzigingen doorgeven 

Krijgt u huurtoeslag en verandert er iets in uw leven? Uw inkomen 

wijzigt of de samenstelling van uw huishouden bijvoorbeeld. Dat 

heeft gevolgen voor uw toeslag. U moet veranderingen in uw 

situatie binnen 4 weken aan ons doorg-even. Lees meer bij Welke 

wijzigingen moet ik doorgeven?  

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/aanvragen/ik_wil_een_toeslag_aanvragen/ik-wil-een-toeslag-aanvragen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/wijzigingen_doorgeven/welke_wijzigingen_moet_ik_doorgeven/welke_wijzigingen_moet_ik_doorgeven
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/wijzigingen_doorgeven/welke_wijzigingen_moet_ik_doorgeven/welke_wijzigingen_moet_ik_doorgeven
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Ook uw aandacht waard 1 

DigiBuurt is weer begonnen 

Aangezien we vooral te doen hebben met mensen 

uit de risicogroep(en), is tijdens de grote vakantie-

periode op maandagmiddag Digibuurt geopend, 

alleen op afspraak! Vanaf 31 augustus zijnwe weer 

meerdere tijden geopend, zie de openingstijden. 

We hebben natuurlijk de nodige maatregelen genomen: duidelijk 

éénrichtingsverkeer in ons gebouw en in het gebouw zijn er 

plexiglasschermen aangebracht en zijn er evt gelaatsschermen 

beschik-baar. Mondkapjes moet u zelf meenemen. En... 

natuurlijk hoort handen wassen bij binnenkomst bij de routine. 

U wordt als bezoeker VERZOCHT vooraf kenbaar te maken dat u 

wenst te komen. M.a.w. een AFSPRAAK maken zou heel fijn 

zijn! Dat kan via ons emailadres info@digibuurt.nl of via een 

tekstbericht op ons Whats'App nr 06 5726 2117. U ontvangt 

dan daarop een reactie! 

Hulp op afstand 

Vanwege het coronavirus zijn 

we wat meer beperkt in onze 

bewegingen. Om met familie 

en vrienden in contact te 

komen maken we veel 

gebruik van PC, laptop, tablet of smartphone. Wat moet u als u 

een probleem heeft bij het gebruik van zo’n apparaat? 

Mocht u problemen hebben met komen naar de Digibuurt (wat nu 

gelukkig weer kan), kunt u aan ons vragen bij u te komen, of hulp 

op afstand te bieden. Stuur een mail met de omschrijving van uw 

probleem naar info@digibuurt.nl of App het naar 06 5726 2117 

U krijgt van ons antwoord .  

mailto:info@digibuurt.nl
mailto:info@digibuurt.nl
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Ook uw aandacht waard 2 

Repair Café Oss opent derde locatie in Meteoor 

Oss (Oss): Het Repair Café in 

Oss wordt erg goed bezocht. Zo 

goed, dat ze een derde locatie 

gaan openen in Oss. Vanaf 

woensdag 11 maart is het 

Repair Café ook te vinden in 

Ontmoetingscentrum Meteoor 

aan de Oude Litherweg 20. 

Vanaf 11 maart kun je op de volgende locaties in Oss je spullen 

repareren: 

- Iedere tweede woensdag van de maand: 9.00 – 12.00 uur in               

   ontmoetings-centrum Meteoor 

- Iedere tweede vrijdag van de maand: 14.00 – 17.00 uur in 

   Wijkcentrum Schadewijk 

- Iedere laatste woensdag van de maand: 9.00 – 11.30 uur in 

  Wijkcentrum De Bonte Hoef 

 

In het Repair Café repareer je samen met deskundigen je kapotte 

spullen. Er is gereedschap en materiaal aanwezig om bijna alles 

te repareren. Denk bijvoorbeeld aan kleding, sieraden, elektrische 

apparaten, fietsen, tuingereedschap en speelgoed. Ook is er een 

slijper om bot gereedschap te repareren. Denk aan messen, 

scharen en tuingereedschap. Het Repair Café is gratis. Een kleine 

vrijwillige bijdrage stellen ze wel op prijs. Alleen voor kleding 

repareren vraagt het Repair Café 2 euro. 

 

www.repaircafe-oss.nl 

 

  

http://www.repaircafe-oss.nl/
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Ook uw aandacht waard 3 

Massale pensioenkorting dreigt in 2022, Koolmees 

oppert soepelheid bij overgang naar ‘nieuw’ pensioen 

De Volkskrant 28-9-‘20 

De verlaging van de pensioenen blijft volgend jaar beperkt tot 0,2 

procent. Dat is te danken aan een versoepeling van de regels. Het 

jaar erop dreigt voor miljoenen werknemers en gepensioneerden 

alsnog een verlaging van de pensioenen met ruim 10 procent.   

Gijs Herderscheê28 september 2020, 20:21 

Dit schrijft minister Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken 

aan de Tweede Kamer. Het is het tweede jaar dat Koolmees 

pensioenkortingen voorkomt. De pensioenfondsen moeten nu 

minimaal 90 cent per toegezegde pensioeneuro in kas hebben.  

  

/auteur/Gijs%20Herderscheê
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Eigenlijk zou dat 1,04 euro moeten zijn.  

Een jaar geleden gaf hij de fondsen ook respijt. Daardoor zijn 

massale pensioenkortingen dit jaar voorkomen. Die worden nu 

doorgeschoven naar 2022. 

Als de pensioenfondsen er dan niet beter voor staan, dreigt de 

massale pensioenkorting dan alsnog. Dat legt een bom onder het 

moeizaam gesloten pensioenakkoord van vakbeweging, werkge-

vers en kabinet over vernieuwing van het pensioensysteem. Want 

als de fondsen te weinig vermogen hebben om de toegezegde 

pensioenen te ‘dekken’, dan moet of de premie fors omhoog of de 

pensioenregeling versoberd. Werkgevers, die meestal tweederde 

van de pensioenpremie betalen, voelen niets voor premiestijging, 

zeker niet nu de coronacrisis uitmondt in een economische crisis. 

Terwijl de vakbeweging niets ziet in kariger pensioenen. 

Koolmees biedt vakbeweging en werkgevers nu een opening om 

pensioenverlagingen, versobering van de pensioenregeling of 

sterke premiestijging in 2022 te voorkomen. Hij stelt voor om snel 

nieuwe spelregels vast te stellen die gaan gelden voor pen-

sioenfondsen die overstappen naar het nieuwe pensioensysteem. 

Hij wil dat nieuwe pensioen volgend jaar in de wet regelen. 

Pensioenfondsen krijgen dan tot 2026 de tijd om over te stappen 

naar dat nieuwe systeem. Het is volgens Koolmees ‘wenselijk de 

transitieperiode in het licht van het nieuwe stelsel te bezien’, zo 

schrijft hij de Tweede Kamer. 

‘In dat stelsel’, schrijft Koolmees, ‘gelden andere regels voor 

bijvoorbeeld het verdelen van financiële mee- en tegenvallers, 

gelden andere buffereisen, heeft de premie een andere rol en 

worden rendementen bepalender.’ De huidige regels voor 

pensioenfondsen kunnen daar haaks op staan, meent de minister. 

‘Daarom’, schrijft Koolmees, ‘ben ik bereid om te kijken naar een 

aanpassing van het huidige financiële toetsingskader voor de 

fondsen.’ 

Hoe dat eruit gaat zien, maakt Koolmees nog niet duidelijk.   
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Dat wordt maatwerk waarbij gekeken wordt naar bijvoorbeeld de 

leeftijdssamenstelling van de ‘deelnemers’ in een fonds - 

werkenden en gepensioneerden – en de beleggingen. 

‘Pensioenverlagingen zijn nodig zover zij bijdragen aan een 

evenwichtige, uitlegbare en verantwoorde overstap, met 

inachtneming van een zekere veiligheidsmarge om de transitie 

niet te bemoeilijken. Als pensioenverlagingen met het oog op het 

nieuwe stelsel niet nodig zijn, hoeven ze nu niet te worden 

doorgevoerd. De aanpak die ik voornemens ben uit te werken’, 

schrijft Koolmees. 

De aankondiging van Koolmees kan volgens FNV-vicevoorzitter 

Tuur Elzinga ook forse premiestijgingen in 2021 voorkomen. ‘Als 

het jaar erna soepeler regels gelden, kun je daar rekening mee 

houden. Dat voorkomt premieschommelingen.’ Hij wil dan ook dat 

Koolmees de nieuwe regels snel bekendmaakt.  

Het ABP, het pensioenfonds voor vooral ambtenaren, voorziet dat 

de premie stijgt van 24,9 procent naar 26,6 procent. Zulke 

stijgingen worden ook bij andere fondsen verwacht. ‘Op de korte 

termijn kunnen premieverhogingen ook een negatief effect 

hebben op het economisch herstel’, constateert Koolmees. Maar 

hij schrijft erbij dat veel fondsen nu eigenlijk een veel te lage 

premie vragen voor het pensioen dat daartegenover staat. Bij 119 

fondsen wordt slechts 69 cent betaald voor elke euro toegezegd 

pensioen. 

De premiestijging bij het ABP staat nog niet vast. Die wordt 

waarschijnlijk minder omdat de pensioenrekenaars – actuarissen 

– voorzien dat de levensverwachting door corona minder snel 

stijgt dan verwacht, waardoor pensioenen minder lang hoeven 

uitbetaald. Als het ABP met die verwachting rekening gaat houden 

staat het fonds er plots iets minder beroerd voor. Eind november 

stelt het ABP, net zoals de andere pensioenfondsen, de premie 

definitief vast voor 2021. 
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Humor 3 
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Woordkraker november 
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Filippine 38 
 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

1. Krijg je in Nederland als je schittert in een film 

2. Onderdeel van een toneeldecor 

3. Deel van een schouwburg 

4. Stuk zonder pauze 

5. Schrijver van “Waer werd oprechter trouw, Dan tusschen 

man en vrouw” 

6. Osse toneelgroep, bekend van huiskamervoorstellingen 

7. Beroemde Engelse sir, butler uit “Remains of the Day” 

8. Ster uit “ ’t schaep met de vijf pooten” won 2x  Louis d’Or 

9. Zorgt voor kwaliteit en intensiteit van toneelspel 

10. Simon Kleinsma en Chantal Janzen zijn het bijvoorbeeld 

11. Britse ster, beroemd van “Sense and sensibility” en 

“Remains of the Day”  

12. Dé William uit Stratford-upon-Avon 

13. Italiaanse Commedia die gebruik maakt van maskers 

14. Grote Nederlandse ster waarnaar een theater is vernoemd 

15. Doet wat tijdens proefwerken nooit mag  
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Sudoku Plus nr. 37 
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Humort 4 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Zondag in de kerk undercover agenten aanwezig! 
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Oplossing Puzzels uit Bij de Tijd nr. 10 
 
Woordkraker oktober 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Filippine 37 
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Oplossing Sudoku Plus nr. 36 
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Column 
 

Laatst reden Caroline en ik naar Groningen voor een bezoek aan 

het Groninger Museum. De tentoonstelling van de Kunstkring De 

Ploeg had haar aandacht getrokken. Gewoontegetrouw rijd ik en 

zit mijn Caroline zich naast mij danig te vervelen. 

‘Wat is het met je vandaag? Je kunt maar met moeite je ogen 

open houden’, zeg ik. ‘Mag ik ook eens een keer lekker lui doen’ 

riposteert zij.  “Al goed, al goed, hoor’, sus ik. ‘Ik wilde alleen 

maar helpen.’ Caroline zwijgt even en zegt plotsklaps:” Zullen we 

dan een autospelletje doen?’ Ik knik. “Zeg jij maar welk!’ 

‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het is rood’, 

opent Caroline. Als ik niets zeg, stoot ze mij 

nijdig aan.  

‘Het is de bedoeling dat jij nu gaat raden. Je 

mag tien vragen stellen, dan ben je af.’ Ik 

volhard in mijn zwijgen. Caroline ook, maar 

ik zie aan haar lichaamshouding dat ze boos 

is. Dat treft, ik ben ook boos. Haar “ik zie, ik 

zie, wat jij niet ziet”, heeft een gevoelige 

snaar geraakt. 

Al tijden erger ik mij namelijk groen en geel aan mensen die niet 

zien wat de rest wel ziet. En andersom. 

Gisterenavond nog op televisie bij protesten in Berlijn tegen 

Coronamaatregelen: een jongevrouw legde daar voor de camera 

uit dat ze niet ‘in Corona gelooft’. Alsof dat iets is wat je wel of 

niet kunt geloven. ‘Het is een complot van de overheid’, legt de 

vrouw uit, ‘ om hun zin door te drijven. Covid 19 is helemaal niet 

dodelijk. Dat maken ze ons alleen maar wijs.’  

Als ik eraan terugdenk, vallen weer mijn spreekwoordelijke schoe-

nen uit. Hoe kun je nu niet zien dat alleen al in Duitsland 9650 

doden te betreuren zijn. Hoe ‘hersengespoeld’ moet je zijn, wil je 

dit soort harde feiten moedwillig niet zien?!  
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In Amerika heeft president Trump 

al meer dan 22.000 keer gelogen. 

Hoe is het mogelijk dat zoveel 

aanhangers van hem ervoor kie-

zen dat niet te zien? 

In mijn jonge jaren leerde ik in 

mijn opleiding bij sociolinguistiek 

dat communicatie staat en valt met een zender én een ontvan-

ger. De uitspraken van Trump worden door zijn aanhangers niet 

begrepen, dat wil zeggen, zij begrijpen de onderliggende 

motieven niet. Wanneer een boodschap ‘niet goed begrepen’ 

wordt, is er sprake van miscommunicatie. Hoe droef is het dan te 

moeten constateren dat het succes van deze liegende president 

gebaseerd is op miscommunicatie met zijn aanhangers. Hoe droef 

wil je het hebben! 

Iets vergelijkbaars kun je ook zeggen van Nederlandse populisten 

als Wilders en Baudet. Deze twee politieke leiders manipuleren de 

werkelijkheid ook voortdurend. Wilders bijvoorbeeld doet in de 

kamer en op sociale media regelmatig rascistische uitspraken. Als 

hij daar op wordt aangesproken, ontkent hij, en gooit er 

vervolgens een nieuwe rascistische opmerking overheen. En zijn 

aanhangers juichen er alleen maar meer om. Ik begrijp dat 

werkelijk niet. Wat beweegt al die mensen toch, dat ze weigeren 

te horen en te zien? 

Daar breek ik mijn hersens al jaren over.  Ik zou graag zien dat 

wetenschappers eens grondig onderzoek doen naar dit aparte 

verschijnsel, dat ontvangers volstrekt kritiekloos boodschappen 

aanvaarden van hun idolen. Hoe graag ik het ook zou willen, maar 

ik kan toch niet serieus beweren dat bij al die “aanhangers” een 

steekje los zit. Des te prangender is de vraag wat is er dan wel 

aan de hand.  
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Als ik opzij kijk, zie ik dat mijn Caroline nog steeds boos voor zich 

uitkijkt. Dan leg ik mijn wrevel over al die “ja-knikkers’’ uit. 

‘Goed dat jij je daar ook aan ergert’, zegt ze. Dan zwijgt ze. Even 

later draait ze zich naar mij toe. 

‘Niet echt goed, hè, Doos, dat wij het hier samen zo weinig over 

hebben. Eigenlijk ook een vorm van miscommunicatie.’ Ik aarzel 

even, maar zet toch door. 

‘Net sprak ik over wat al die mensen niet zien, niet doorzien. Ik 

vind het eigenlijk even angstaanjagend te merken dat die mensen 

ook van alles en nog wat zien, dat er in feite helemaal niet is.  

Ik bedoel al die “complotdenkers’. Ik las 

laatst in de krant dat 1 op de 10 Neder-

landers wel in complotten gelooft. Dat is 

toch schrikbarend veel! Ik geef vooral 

sociale media de schuld dat je tegenwoor-

dig maar alles kunt beweren. Vroeger, als 

je op een feestje zei, dat je niet meedeed 

aan vaccinaties, werd je raar aangekeken 

en hield je maar beter je mond. Op sociale 

media kun je tegenwoordig beweren wat je wilt. Je krijgt heel veel 

duimpjes en als er al kritiek komt, raakt die je minder, omdat je 

die mensen niet kent. Telkens als zich een crisis aandient, duiken 

die theorieën op. Mensen gaan op zoek naar een zondebok. Vorige 

eeuw de joden en nu vaak de overheid en de media.’ 

‘Ja, de overheid schijnt met het vaccin ook een chip te willen 

injecteren om ons zo beter te volgen’, lacht Caroline. ‘Net als 5g 

waar veel mensen bang voor zijn.’ 

‘Precies!’ antwoord ik, ‘en misschien is de ASVO wel gewoon een 

instrument van de overheid om ons senioren te beïnvloeden’. Als 

Caroline ziet dat ik lach, valt ze mij bij. Maar niet zonder op te 

merken:‘Lach er maar om, als ons het lachen maar niet vergaat!’ 

 

Meneer Doosje 

  



november  ‘20 42 

Recept van de maand november 

 

KROKANTE  DORADEFILET MET CITROEN-KNOFLOOKROOM  

 

2p 

 

 

 

 

 

Ingrediënten: 

2   doradefilets 

100 gr  spaghetti 

100 cc  slagroom 

1 teen   knoflook 

1   citroen 

1 hand   rucola 

Bereiding:  

Kook de spaghetti in ruim water met zout volgens de aanwijzingen 

beetgaar. Breng in een steelpan de slagroom met de knoflook aan 

de kook. Boen intussen de citroen onder stromend water schoon. 

Rasp de gele schil boven de slagroom van de vrucht. Kook de room 

tot de gewenste sausdikte in en houd warm op laag vuur. 

Verhit de olijfolie in een ruime koeken- of vispan. Bestrooi de 

doradefilets met zout en peper naar smaak. Bak de vis op de 

huidkant op hoog vuur in 3-4 minuten krokant. Draai de vis en 

bak nog 1-2 minuten op laag vuur. 

 

Giet de spaghetti af en meng met de rucola door de citroenroom. 

Leg de doradefilets op 4 warme borden. Schep er een kleine portie 

spaghetti naast. Lekker met een groene salade erbij. 
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De rubriek Vraag & Aanbod is nieuw en zo’n rubriek moet 

natuurlijk de tijd krijgen om zich te bewijzen. De redactie roept u 

op (zie ook colofon blz. 1) uw mening over deze rubriek te geven. 

De rubriek staat en valt met aanbod en/of vraag van leden. De 

redactie kijkt in blijde verwachting uit naar uw ‘vraag’ of ‘aanbod’. 

(noot redactie)  

 

 

 

 

 

 

  

VRAAG & AANBOD 

   
Het bestuur van de ASVO is op zoek 

naar 2 nieuwe bestuursleden; liefst 

vrouwelijke. Natuurlijk word over-

legd over mogelijke taken taken. 

Het bestuur vergadert 1 keer per 

maand. 

Heeft u interesse, stuur dan een 

bericht naar: 

j.k.groot@hccnet.nl 

 

 
 
 

 
 
 

 

Vindt u het moeilijk als u een 

officiële brief moet schrijven of 

heeft u anderszins wat hulp nodig 

bij “een schrijven”? Ik bied, als  

neerlandicus graag mijn hulp aan.  

Neem contact op met: 

akkermansrein@gmail.com 

   
De redactie van Bij de Tijd is op 

zoek naar versterking. Heeft u er 

aardigheid in om af en toe een 

stukje te schrijven voor Bij de 

Tijd, of vindt u het leuk mee te 

werken aan de samenstelling van 

een nummer, stuur dan een 

berichtje naar: 

akkermansrein@gmail.com 

 

 
 

 
 
 

 
 

Veel boeken in de aanbieding!  

Geïnteresseerden kunnen 

telefonisch een afspraak maken 

om te komen kijken. 

 

0412- 633372 

Cilian Wildenburg-Saalbrink 
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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 

 
  

   
_______________________________ 

 
CinePlus 
 

5 en 6 november 
 

April, May en June   

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 
 

Wim Essenberg 
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 
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