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1 Bij de tijd 

COLOFON 
 

Voorwoord redactie 

 

Eindredacteur   

 

Rein Akkermans                 
Beste leden,  

  

Nu de beperkte lockdown weer 

nieuwe vormen van depressiviteit 

veroorzaakt, hoop ik met deze Bij 

de Tijd wat verstrooiing te kunnen 

brengen. 

Niet alleen amusement natuurlijk, 

maar ook serieuze bijdragen over 

wat voor ons, senioren, van be-

lang is. 

Ik wijs u erop dat doorgaan van 

aangekondigde activiteiten zal af-

hangen van mogelijk nieuwe co-

ronamaatregen. Houdt uw mail en 

post goed in de gaten! 

  

Ik  wens  u allen weer veel lees-, 

puzzel- en kookplezier! 

 

De deadline voor inleveren kopij 

voor BdT november is: 

14 december 

  

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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3 Bij de tijd 

 
 
7 december 

 
11.00u  koffie drinken 

  
Tuincentrum Coppelmans 

 

 

 

Personalia   

  

Kroonjaren 
 

16 - 12 mevr C.G.. Van Sonsbeek 85 

20 - 12 dhr JGM Van de Ven 70 

     
 

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  13 december  13.30u bestuursvergadering 

   
Activiteiten deze maand en  langere termijn   
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BELANGRIJKE MEDEDELING VAN HET BESTUUR 
 

Beste leden van de ASVO, 
 

Het bestuur, in vergadering bijeen op 8 november 2021, heeft 
na ampel beraad een beslissing genomen over de veiligheid op 

door de ASVO georganiseerde bijeenkomsten. 
In de wetenschap dat in een seniorenvereniging als de ASVO 

veel leden behoren tot een fysiek kwetsbare groep, rekent het 
bestuur het tot haar taak uitgerekend voor deze kwetsbaren   

veiligheidsmaatregelen te treffen. 
Om die reden heeft het bestuur besloten tot nader order bij alle 

door de ASVO georganiseerde bijeenkomsten een QR code te 
vragen zolang de pandemie duurt. 

In concreto betekent dat: 
• voor bijeenkomsten in De Meteoor 

Bij binnenkomst van de ruimte waar de bezigheid 
plaatsvindt, moet iedereen op papier of op de telefoon 

een geldige QR code laten zien. 
Dat geldt dit jaar nog voor: 15-12 kerstbuffet   

• voor de bijeenkomst in tuincentrum Coppelmans 07-12 
Bij binnenkomst in de winkel is een mondkapje verplicht. 

Bij binnenkomst in het restaurantgedeelte moet iedereen 
op papier of op de telefoon een geldige QR code laten 
zien. 

 

Het bestuur vraagt uw begrip voor deze maatregel die in uw 

gezondheidsbelang is genomen. Het respecteert de keuze van 
leden om zich niet te laten vaccineren, maar vraagt hun wel de 

consequenties van die keuze te accepteren en de kwetsbare 
medeleden niet onnodig te belasten. 
 

Aad Wildenburg  
voorzitter 
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De voorzitter aan het woord 

Corona blijft ons doen en laten bepalen. Als ik dit schrijf 

gaan er al weer nieuwe maatregelen komen; ze zullen 

nu wel bekend zijn. Corona staat al heel heel lang op de 

agenda van het bestuur, maar in de vergadering van 8 

november 2021 hebben we daar heel uitvoerig over gesproken.  

Deelnemers aan de filmmiddag hebben hierover bericht ont-

vangen en elders in deze Bij de Tijd wordt u allen op de hoog-te 

gebracht. 

De uitgestelde jaarvergadering kon dan eindelijk plaats vinden 

en we hadden niet veel tijd nodig om de zaken met elkaar te 

bespreken. Naast de goedkeuring van de financiële stukken en 

de herbenoeming van Rein Akkermans hebben we stil gestaan 

bij de uitbreiding van het bestuur. Ik heb u aangegeven, dat het 

belangrijk is om voldoende bestuursleden te hebben: ook het 

zittend bestuur is ‘senioor’ en moet indien nodig op een goede 

wijze vervangen kunnen worden, dus er moeten ingewerkte 

mensen voor zijn.  

Op mijn dringende oproep tijdens de vergadering kwam geen 

directe reactie, maar na de vergadering heeft George Scholten 

zich aangemeld als aspirant-bestuurslid en gaat hij de bestuurs-

vergaderingen bijwonen. 

Een ander belangrijk punt is de ledenwerving, wellicht heeft co-

rona enkele leden het laatste zetje gegeven, maar per 1 januari 

hebben een aantal leden de vereniging verlaten. Dat aantal is 

nog niet schrikbarend, maar we moeten wel aan de slag om het 

tij te keren. Onze voorlopige actie is, dat u introducees mag 

meenemen naar activiteiten. Die betalen dan hetzelfde als u. Het 

koffiedrinken bij Coppelmans en de kerstbijeenkomst zijn uit-

gelezen momenten om met onze gezellige vereniging kennis te 

maken. Voorwaarde is echter wel, dat u de introducee moet 

aanmelden en er moet ruimte zijn.   

Op de ledenwerving komt het bestuur zeker nog bij u terug! 
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Koffiedrinken Coppelmans 7 december 2012 
 

Als corona het toelaat, gaan we in december weer koffiedrinken 

bij tuincentrum Coppemans. 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; 

voor het personeel is het prettig, als u niet te vroeg komt. 

Deze koffieochtend is gratis, wij bieden u 2 kopjes koffie, thee 

of cappuccino met 1x speculaas aan, mocht u nog meer dorst 

hebben, dan is dat voor eigen rekening. Zoals ik u in de vorige 

Bij deTijd al meldde, gebruiken we hiervoor een bijdrage van de 

onlangs overleden mw. Beetz. 

Het aantal deelnemers aan deze koffieochtend in december is 

steeds groter geworden, de laatste keer waren dat er 50; dat is 

echt het maximum. Daarom, maar ook om voldoende verse 

speculaas te bestellen, moet u zich opgeven; worden het te veel 

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; uiterlijk woensdag.1 december 

moet ik weten hoeveel mensen er komen. 

U hoeft dus geen geld over te maken!! 

N.B. Deze maand drinken we dus geen koffie in De Meteoor! 

Bij binnenkomst in de winkel is een mondkapje verplicht! 

Bij binnenkomst in het restaurantgedeelte moet iedereen op pa-

pier of op de telefoon een geldige QR code laten zien! 

 

Tuincentrum Coppelmans: Frankenbeemdweg 50, 5346 JJ, Oss. 

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

 
 
 

 
 

 

Impressie van de brain-train-ochtend 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 oktober werd zomaar een kostelijke ochtend vol activiteiten. 

Vooral de Woordkraker bleek een uitdaging om het mes in te 

zetten, maar het genoegen om in wisselende samenstelling met 

vieren aan een tafeltje te zitten (zonder een km afstand, dus 

goede gesprekken mogelijk) werd een ‘klapper’. Een leuke 

ochtend, met lekkere lunch na. Dát is voor herhaling vatbaar. 



9 Bij de tijd 

Corona als spelbreker 
Daar zitten we dus weer….in een ‘halve’ of ‘lichte’ Lockdown. Wat 

is wijs als het om (o.a.) ASVO-activiteiten gaat? De Meteoor gaf 

in ieder geval zelf een voorzet door in week 46 haar deuren te 

sluiten. Dus óók voor onze geplande filmmiddag (met erwten-

soep). Ti-Jo stelt voor de dag van 13 januari 2022 te benutten 

door de nieuwjaarsborrel vooraf te 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 

- 12.30-13.30u pauze en erwtensoep 

middag 

- 13.30-15.30u Nieuwjaarsbijeenkomst en een glaasje 

Wie zich voor de filmmiddag van 18/11 al had opgegeven, blijft 

op de lijst, tenzij hij/zij zich uitdrukkelijk afmeldt. 

Wie de film wil zien, maar zich nog niet had opgegeven, kan dit 

alsnog doen door overmaken van €3.50 bij Geert, o.v.v. film. 

Introducées zijn ook welkom maar betalen € 5,- 

Geen film kijken, maar wél erwtensoep eten? Kan ook:  

maak € 3,50 over naar Geert o.v.v. lunch 

Voor deelname aan de nieuwjaarsborrel is geen bijdrage vereist. 

Wel een mondkapje enzo hè! 

 

December-activiteiten  
Bij het verschijnen van deze BdT weten we nog niet hoe de 

decembermaand er kwa coronamaatregelen uitziet. Dit (zie on-

derstaand schemaatje) staat gepland.  
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Voor elke activiteit bekijken we of deze op dat moment doorgang 

kan vinden. Als er een belemmering is, wordt u daarover  gede-

tailleerd bericht. 

 

 

Het kerstbuffet   

Jaaaa, dat hebben we in 2020 moeten overslaan en Ti en Jo 

zouden dat héél graag terug in willen in de decemberactiviteiten.  

 

 

 

 

 

 

 

Ti-Jo heeft gepland; woensdagmiddag-/avond 15 december  

van 17.30-21.15u. Het gaat zó: 

Bij binnenkomst (Meteoor) krijgt u een drankje en een naam-

bordje. Rondom 18.15u geeft de voorzitter natuurlijk een toe-

spraak(je) en starten we met een lopend buffet. De spelregel is 

dat u bij elke ronde aanschuift bij andere tafelgenoten. 

Hartstikke leuk vonden we dat voorgaande keren. 

Om tot dat buffet te komen wordt alle deelnemers gevraagd een 

(lekker!) gerechtje te bereiden voor 4 personen, dat u bij aan-

komst op de daarvoor bestemde tafel plaatst. Of in de keuken 

7 december 

  

koffie-ochtend met 
speculaas 

v.a. 11.00u !!! 

Coppelmans 

Wo 15 dec 

 

Kerstbuffet 

v.a. 17.30u 

Meteoor 
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als er gerechten moeten worden verwarmd. Ti-Jo zorgt voor 

‘opvang’. Bestek en serviesgoed zijn in voldoende hoeveelheid  

aanwezig, behalve als u iets wilt aanbieden in kleine glaasjes of 

kopjes. Dan graag zelf ervoor zorgen. 

Omdat vorige keer de verhouding voor- en hoofdgerechten nogal 

scheef bleek, leggen Ti en Jo u een iets strakkere keuze voor. 

Zij vragen u daarvoor begrip. Hieronder doet Ti-Jo u dit helder 

uit de doeken. 
 

 

Organisatie kerstbuffet 
De ervaring leert dat we (Ti en Jo) toch een beetje directiever 

moeten denken over de organisatie van ‘zelf eten meenemen’. 

Ti-Jo gaat voor ’t idee “iedereen maakt iets voor 4 p“ 

a. voorgerecht soep met stokbrood/croutons + tapenade/krui-

denboter; vlees-, vis-, vegagerecht (bv: garnalencocktail) etc 

b. hoofdgerecht maaltijdsalade (bv. pastasalade), quiche, o-

venschotel, stoofschotel etc 

c. bijgerechten, salades groene salades (gevuld), foccaccio, 

(8) stokjes saté + stokbrood, tapenade/kruidenboter 

d. dessert advocaat (met slagroom en bonbons), fruitsalade, 

taart (bv. slagroomtaart) etc 

Ti-Jo vraagt: meld u aan uiterlijk 8 december a.s. via: 

tineke.akkermans@home.nl/ tel: 06-30657761.  

Vermeld: A-B-C-D én gerecht.  
 

NB: Het is belangrijk dat er van elke gang voldoende aan-

geleverd wordt. Om hier greep op te houden, vraagt Ti-Jo u zich 

snel aan te melden met vermelding van soort gang (abcd). 

Bij teveel of te weinig aanmeldingen van een bepaalde gang, kan 

Ti-Jo dan nog ingrijpen. 
 

Vragen? Suggesties? Bel even!  

Veel voorpret met de voorbereidingen. 

mailto:tineke.akkermans@home.nl/
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Activiteitenplan 2022 
Tijdens de nieuwjaarsborrel van 13 januari 2022 a.s. presenteert 

Ti-Jo u uitvoerig over de activiteitenplanning voor het komend 

kalenderjaar. En – wat belangrijk is – de speciale activiteit in 

het kader van ons 5-jaren jubileum, waarvan de viering is opge-

schoven naar komend jaar. In iedere BdT krijgt u deze (actueel 

gemaakte) jaarplanning opnieuw te zien. Tot onze vreugde 

bereiken ons leuke suggesties van uw kant. Blijf daar svp mee 

doorgaan! 

 

Koffiedrinken in 2022 

Weet u nog? Tijdens de AVL van 21 oktober hebben wij allen 

ingestemd met: 

❖ in oneven maanden drinken we koffie op de dinsdagmor-

gen 

❖ in de even maanden op de donderdagmorgen 

In elke BdT geven we aan hoe dit er voor de volgende maand 

uitziet: 

Dus: koffiedrinken in januari 2022: 

 

dinsdag     4 januari koffiedrinken v.a. 10.30u Meteoor 

donderdag 3 februari koffiedrinken v.a. 10.30u Meteoor 

 

Wissewasje 

Het was al weer een poosje geleden, maar afgelopen weekend 

kwam onze kleinzoon een paar dagen logeren. Zéker ook omdat 

de pannenkoeken van opa tamelijk roemrucht zijn.  Het blijft een 

wonder te zien hoe de ‘man’ voorzichtig verschijnt in het kind: 

in drie maanden tijd is hij  fysiek doorgeschoten van kind naar 

‘puber’, een lange, dunne ‘dude’ van bijna 13, schoenmaat 40 

en een stem die alle registers van hoog naar laag bespeelt. 

Verder is de telefoon een soort verlengstuk van de hand ge-
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worden vanwege een aantal (lawaaierige!) games, die 

uitsluitend kunnen worden gespeeld onder een dekentje op de 

bank.  

Hoe hem tot meer fysiek ‘bewegen’ 

te verleiden?  We vonden het: 

samen pokémons gaan vangen, 

(game-monstertjes mét magische 

krachten), notabene in de omge-

ving van speeltuintjes. Door vast-

beraden duimbewegingen laten de- 

ze zich moeizaam ‘pakken’. Maar ... 

daarvoor is vaak samenwerking no-

dig en wel met 5 (onbekende!) medespelers. Dat vergt pas 

moed, véél moed.  

Dus na enige aarzeling nodigt onze kleinzoon  5 digitale ‘vrien-

den’ uit tot deelname. Maar –o hedendaagse jeugd- als deze niet 

onmiddellijk respons terugkrijgen, haken ze na 10 seconden (!) 

al weer af. Doch de aanhouder wint. Na 3 rondes uitnodigingen 

tot deelname, lukt het en  wordt de bedoelde pokémon ‘met man 

en macht’ verslagen. Tevreden scrollt de kleinzoon nog eens 

door zijn telefoon. ‘Jemig, oma’ zegt hij blij,  ‘ik heb er zomaar 

18 (!) vrienden bij. Ach! Toch nog een kinderhand. Gelukkig. 
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Gedicht van de maand  

 
Ademnood  

 
Een van de dingen waar ik niet aan wen:  

niet kunnen zingen. 

Ik bedoel dit niet koket. Ik bedoel oprecht: Ik. Kan.  

Niet. Zingen. 

  

Tot mijn spijt ben ik net muzikaal genoeg om dit te 

onderkennen. 

Mijn zang is vals en zacht. Ik zing alleen als ik erg  

dronken ben. 

  

Ik heb het nooit gekund, geen dag. Toch hoop ik  

elke ochtend 

dat ik, net uit bed, bij toverslag barbiers en  

parelvissers galm. 

  

Er is een grote zwarte gospelzanger in mij  

neergedaald  

die doodverlegen zit te blozen op een bankje bij mijn  

huig. 

  

Lieve God, u geeft en neemt, of u nu bestaat of niet,  

maar  

leer mij zingen of wennen aan niet kunnen zingen.  

Alstublieft. 

 

 

Ingmar Heytze 
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Cultuur-historische lezingen 
 
Al jaren verzorg ik voor leden en geïnteresseerden een aantal 

cultuurhistorische lezingen. Achtereenvolgens kwamen aan bod: 
❖ de Middeleeuwen 

❖ de Renaissance 
❖ de Romantiek  

❖ het Fin de siècle 
 

Het aantal deelnemers groeide per lezingencyclus en de reacties 

waren steeds uitgesproken positief. 
Op 5 maart 2020 startte een nieuwe reeks lezingen over het 

Interbellum. Helaas konden deze lezingen vanwege Corona geen 
voortgang vinden. 
 

Bij voldoende belangstelling start ik in januari 2022 opnieuw met  

deze reeks lezingen over ‘het Interbellum.    
Weer met het beproefde recept van het plaatsen van bouwkunst, 

dans/ballet, beeldende kunst en natuurlijk literatuur tegen de 
achtergrond van sociaal-economische ontwikkelingen in die tijd. 

Deze lezingen staan uitdrukkelijk ook open voor geïnteresseer-
den die geen lid zijn van de ASVO. Dus zeg het voort en meld 
gerust ook introducees aan! 

 
       INTERBELLUM 

 
Het Interbellum is het tijdperk tussen de twee wereldoorlogen 
en is een bruisende periode: zowel economisch als sociaal en 

zeker ook op cultureel gebied. Met de opkomst van de nodige 
dictaturen (denk aan Hitler, Franco, Mussolini, Stalin) zou je 

denken dat de staatspropaganda alle vernieuwing de kop in zou 
drukken. Dat gebeurde natuurlijk ook, maar in andere landen 

bloeide de avant-garde juist als nooit te voor. Het Interbellum 
kenmerkt zich door de opkomst van een schier oneindige reeks 

 

wijze van analyseren
Interbellum

deel a: maatschappelijke situatie

Interbellum

Deel B: cultureel
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van vernieuwingen, van nieuwe ‘-ismen’: expressionisme, kubis- 
me, fauvisme, dadaïsme, surrealisme, futurisme enz. enz. De 

ontwikkelingen in met name de beeldende kunst komen in een 
stroomversnelling. 

In de lezingen zullen na een inleiding in de sociaal-economische 
situatie achtereenvolgens de bouwkunst, de beeldende kunst, 

muziek, ballet, dans en literatuur de revue passeren. 
Bent u geïnteresseerd, meld u dan aan op onderstaand adres: 

 
akkermansrein@gmail.com 

 
                    datum           zaal    tijden 
lezing 1 27-01-2022 Grote Beer zaal 14:00 - 15:00 
lezing 2 10-02-2022 Grote Beer zaal 14:00 - 15:00 
lezing 3 17-02-2022 Grote Beer zaal 14:00 - 15:00 
lezing 4 24-02-2022 Grote Beer zaal 14:00 - 15:00 
lezing 5 03-03-2022 Grote Beer zaal 14:00 - 15:00 
 

  
 

hopend op veel aanmeldingen, 
 
Rein Akkermans 

 

mailto:rein.akkermans@home.nl
http://www.tamsquare.com/thumbnail/Composizione_Piet_Mondriaan.jpg
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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 

november. 

 

Tweede Kamer vraagt perspectief op pensioen-

indexatie 

 

 

 

 

 

KBO-PCOB is verheugd dat in een motie over het pensioen-

akkoord, die de Tweede Kamer op 28 september heeft aan-

genomen, wordt geconstateerd dat er nog geen helderheid 

bestaat over belangrijke zaken zoals een snel perspectief op 

indexatie. En dat mede daardoor de onvrede onder gepen-

sioneerden (maar ook onder werkenden) toeneemt en het 

draagvlak voor het pensioenakkoord naar verhouding afneemt.  

In de motie wordt de regering verzocht om op zo kort mogelijke 

termijn met een heldere uitwerking te komen die leidt tot 

perspectief op indexatie per 2022, een eerlijke overstap van het 

oude naar het nieuwe stelsel en meer zeggenschap van gepen-

sioneerden. Ook moet de regering seniorenorganisaties nauwer 

bij het overleg over die uitwerking van het pensioenakkoord 

betrekken. 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z15531&did=2021D33329
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Kamer tegen heropenen onderhandelingen pensioenak-

koord 

Een motie van de SP over het heropenen van de onderhan-

delingen rondom het pensioenakkoord om indexatie voor iedere 

generatie mogelijk te maken op korte termijn kreeg geen 

meerderheid in de Tweede Kamer. Ook een SP-motie over ver-

regaande vormen van zeggenschap voor gepensioneerden en 

werkenden werd verworpen. 

Toewerken naar spoedige indexatie 

Hoe dan ook krijgt KBO-PCOB dagelijks signalen van onvrede 

onder senioren over het jaar in jaar uit uitblijven van pen-

sioenindexatie en het jaar in jaar uit groter worden van hun 

achterstand in koopkracht. Samen met andere seniorenorga-

nisaties pleit KBO-PCOB daarom voor spoedige indexatie van de 

pensioenen 
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UW AANDACHT WAARD 2 
 

Zorgverzekeringen in 2022: de belangrijkste zaken op 

een rij 

 

 

 
 

 

 

 
Beeld: Getty Images | Webredactie | Gepubliceerd: 06-10-2021 | Gewijzigd op: 25-10-2021 

 

De zorgkosten blijven maar stijgen en dat zien we terug in de 

kosten van de zorgverzekering in 2022. Dat maakt vergelijken 

en eventueel overstappen, dit jaar nóg belangrijker.  
 

Premie stijgt 

De zorgpremie zal ook dit jaar vrijwel zeker stijgen. Hoeveel 

precies is bij het schrijven van dit verhaal nog niet precies 

duidelijk, maar de verwachting is dat de totale bruto zorgkosten 

in 2022 met 5,6 miljard euro zullen stijgen naar 86,7 miljard 

euro. Een deel van die kostenstijging zien we terug in de premie 

voor het basispakket. Tijdens Prinsjesdag maakte de overheid 

bekend dat rekening te houden met een jaarlijkse stijging van 
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gemiddeld 31 euro. Als deze inschatting klopt, komt de gemid-

delde premie voor het basispakket op zo’n 126 euro per maand. 

Maar het is de vraag of deze verwachtingen uitkomen, want 

uiteindelijk bepalen zorgverzekeraars de premie. De premie-

stijging kan dus hoger uitpakken. 
 

Eigen bijdrage zorgverzekering 2022 

Inmiddels staat wel vast dat de eigen bijdrage ook in 2022, 385 

euro blijft. 
 

Inkomensafhankelijke bijdrage gaat in 2022 omlaag 

Naast de premie voor een zorgverzekering die je zelf kiest, 

betaalt iedereen voor de zorg door een inkomensafhankelijke 

bijdrage. Die is nu  7 procent voor de Zorgverzekeringswet tot 

een inkomen van 58.311 euro. Voor deze groep gaat deze bij-

drage omlaag naar 6,7 procent. 

Gepensioneerden dragen nu 5,75 procent af en ook daar gaat 

0,3 procent vanaf en wordt 5,45 procent. Deze aanpassing kan 

een voordeel opleveren van ruim 150 euro per jaar. 
 

Meer zorgtoeslag in 2022 

Om de lagere inkomens tegemoet te komen stijgt de zorg-

toeslag. De maximale zorgtoeslag voor een alleenstaande wordt 

dan zo’n 110 euro in de maand en voor toeslagpartners is dat 

zo’n 211 euro. De precieze stijging van de zorgtoeslag is nog 

niet bekend, omdat deze samenhangt met de uiteindelijke pre-

mies die de zorgverzekeraars in november bekend maken. 
 

Aanpassingen basispakket in 2022 

Mensen die lang klachten houden na een Corona of Covid-

besmetting hebben dit jaar recht op extra dekking uit het 

basispakket. Vaak kampen ze met vermoeidheid en/of benauwd-

heid. Deze regeling wordt volgend jaar verlengd, in principe tot 

augustus 2022 
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De volgende vergoedingen komen in dat geval bovenop de 

standaarddekking van de basisverzekering: 

 

-  Fysiotherapie     (maximaal 50 behandelingen) 

-  Ergotherapie      (maximaal 10 uur extra) 

-  Dieetadvisering  (maximaal 7 uur extra)      

-  Logopedie.         (geen limiet) 

De dekking geldt vanaf de eerste behandeling. Wel betaalt de 

patiënt eerst zijn of haar eigen risico. 
 

Overige uitbreidingen basispakket 2022 

- Elektriciteitskosten bij mechanische ademhalingsondersteu-   

ning in de thuissituatie kunnen per 1 januari 2022 worden ge-

declareerd via de zorgverzekering 

- Twaalf veelbelovende interventies van uiteenlopende 

zorgbehandelingen worden voorwaardelijk toegelaten tot het 

basispakket 

- Vergoeding van 3 nieuwe medicijnen tegen chronische 

migraine voor specifieke patiëntengroepen 

Let op aanvullende verzekering 

Wat er in het basispakket zit ligt vast, maar negen van de tien 

verzekerden hebben daarnaast nog een aanvullende verze-

kering. Bijvoorbeeld voor een extra dekking voor tandartskos-

ten, ruimere keuze en meer behandelingen bij de fysio. Ook de 

prijzen van deze aanvullende verzekeringen worden ieder jaar 

aangepast en daar blijft het niet bij, want ook de geboden 

dekking kan veranderen. En, ook belangrijk: de contracten met 

de zorgverleners kunnen veranderen. Zo kan het gebeuren dat 

een behandeling die dit jaar nog helemaal of grotendeels ver-

goed wordt, volgend jaar niet meer onder de volledige dekking 

van de huidige zorgverzekering valt. Dat betekent meer bij-

betalen. Het is daarom belangrijk om na te gaan met welke 

zorgverzekeraars de zorgverleners die je nu inschakelt volgend 
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jaar nog contracten hebben. Zorgverzekeraars zijn verplicht op 

hun website gecontracteerde zorgverleners te vermelden en 

bieden daarvoor vaak handige ‘zorgkiezers’. De zorgverzekeraar 

kan soms ook helpen bij wachtlijstbemiddeling. 

Bekijk de polis! 

Daarom blijft ook dit jaar het advies: bekijk de zorgverzekering 

goed! Kijk daarbij niet alleen naar de laagste premie per maand, 

maar vooral naar de voorwaarden. Probeer een schatting te 

maken van hoeveel zorg je nodig hebt in het komende jaar. Denk 

aan een behandeling van een specialist, bepaalde medicijnen, 

fysiotherapie, hulpmiddelen. Bedenk ook naar welk ziekenhuis 

je wilt als de huisarts je doorverwijst naar een specialist. De 

basisverzekering vergoedt de noodzakelijke medische zorg. 

Aanvullende zorg, zoals fysiotherapie of alternatieve genees-

wijzen, moet je aanvullend verzekeren of zelf betalen. Vergelijk 

je eigen wensen met de aanvullende verzekering en kies de best 

passende. 

Aanvullend: géén acceptatieplicht! 

Let op! Verzekeraars hebben geen acceptatieplicht voor de 

aanvullende verzekering. Er kan medische selectie zijn of een 

wachtperiode voor bepaalde vergoedingen. Het is in theorie mo-

gelijk om basis- en aanvullende verzekering bij verschillende 

verzekeraars af te sluiten, maar praktisch is het niet. Informeer 

eerst naar de acceptatie van nieuwe klanten, zeg de oude polis 

pas op nadat de nieuwe verzekeraar je accepteert. 

Ben je welkom bij de nieuwe verzekeraar? Zijn de voorwaarden 

goed, en past de geboden zorg? Dan kan je vergelijken op prijs. 

Loont een overstap, dan heb je tot 31 december 2021 om de 

huidige verzekering op te zeggen.   
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(bijna) niet te geloven 
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OOK UW AANDACHT WAARD 1 
 

 

De Adviesraad Sociaal Domein heeft een brief met aanvelingen 

geschreven aan alle politieke partijen. 

Geachte politieke partijen,  

U bereidt zich voor op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 

2022. De Adviesraad Sociaal Domein wil u de meest urgente no-

den in het sociale domein in de gemeente Oss onder de aandacht 

brengen.  

De Adviesraad Sociaal Domein pleit ervoor dat we beter gaan 

luisteren naar de vragen van de Osse bewoners in achterstands-

posities en dat we ons beter gaan inleven in hun problemen. We 

gaan uit van vertrouwen en betrokkenheid. We willen altijd naar 

op maat gesneden oplossingen zoeken en handelen volgens de 

bedoeling. We willen actief in contact komen met mensen waar-

van wij denken dat zij het moeilijk hebben en we willen preventie 

van problemen voorrang geven.  

Concreet adviseert de Adviesraad Sociaal Domein om 

in de gemeente Oss:  

1. Een goed werkende schuldenregeling te maken die alle bur-

gers van de gemeente bedient. Dus niet alleen voor jongeren, 

maar ook voor ouderen, arbeidsongeschikten, kortom alle groe-

pen.  
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2. Werken altijd te laten lonen. Dat wil zeggen dat de gemeen-

teraad Oss zich inspant om voor de burgers te bewerkstelligen 

dat ze werkzaamheden kunnen verrichten met een volwaardige  

arbeidsduur en volwaardige beloning zodat ze er fatsoenlijk van 

kunnen leven en geen schulden hoeven te maken voor levens-

behoeften.  

3. Bij elk intakegesprek te allen tijde samen met een onaf-

hankelijke en deskundige ondersteuner te laten plaats vinden. 

Dat betekent dat zo’n deskundige vast bij het intakegesprek 

hoort.  

4. Actief de mantelzorger te ondersteunen en niet af te wachten 

tot deze bezwijkt of aan de bel trekt. Daarbij moet er een specia-

le aandachtfunctionaris komen die de jonge mantelzorger op-

spoort en ondersteunt.  

5. Te faciliteren en te verbinden bij het zorgen voor meer gelijk-

heid in het onderwijs. Niveauverschillen in het onderwijs zorgen 

ervoor dat leerlingen tussen wal en schip vallen. De gemeente 

moet ondersteunen daar waar kan en sturen daar waar nodig is. 

Verbinden is het sleutelwoord en handelen vanuit de bedoeling 

is een voorwaarde.  

6. Een actieve rol te nemen in het stimuleren van jeugd om lid 

te worden van verenigingen. Daarbij zorgt de gemeente dat ver-

enigingen een veilige plek worden waar jeugd zich kan ontwik-

kelen en met elkaar in verbinding kan komen. Zo slechten we 

barrières.  

7. Systematisch te werken aan een betere toegankelijkheid van 

de openbare ruimte voor mensen met een beperking.  

8. Verantwoord wonen voor kwetsbare mensen tot een speer-

punt te maken. Dit betreft o.a. mensen met een psychische 

kwetsbaarheid, ouderen die extra zorg behoeven, mensen met 

een beperking (zowel geestelijk als lichamelijk). 
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Oproep aan de politiek 

De Adviesraad Sociaal Domein Oss roept politieke partijen op om 

het inclusiebeleid te intensiveren voor alle Osse burgers in 
achterstandsposities en burgers die het echt moeilijk hebben 

actief op te zoeken.  

De Adviesraad Sociaal Domein Oss,  

 

oktober 2021  

 

Poëzie 

 

                  De novemberstorm 
 
                 heeft de laatste bladeren 

 
                 weer afgeblazen. 
 

 
 

 
                                                                     Cilian 
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OOK UW AANDACHT WAARD 2 

Nieuw: De Voor Elkaar Pas (VEP) 

 

Beschikt u over een WMO-pas?  
 

Dan is er een aardig initiatief van de Gemeente Oss en Regiotaxi 

Noordoost Brabant. De Voor Elkaar Pas (VEP). Deze geeft u aan-

vullende mogelijkheden voor reizen in Brabant. Met de VEP kunt 

u reizen met alle OV-bussen in Brabant, de bus naar Nijmegen 

en de trein tussen Boxmeer en Nijmegen. Het eerste jaar kost 

het abonnement €25 voor een heel jaar. Het tweede jaar betaalt 

u €40. Voor dit bedrag krijgt u een pas die u meteen kunt gebrui-

ken. U mag er net zoveel mee reizen als u zelf wilt. 

  

En u mag gratis iemand meenemen. 

De VEP is speciaal en alleen voor mensen die een WMO-pas 

hebben voor Regiotaxi. Naast de VEP blijft uw Regiotaxipas 

ook gewoon geldig. Neem voor het aanvragen van de VEP en 

meer informatie contact op met het Servicepunt Regiotaxi 

Noordoost-Brabant via 0412-685999 of kijk op 

www.regiotaxinoordoostbrabant.nl. 

 

De VEP is een pilot van de Gemeente Oss en Regiotaxi Noord-

Brabant en duurt 2 jaar. Als u geen WMO-pas hebt, dan kunt u 

GEEN VEP verkrijgen. Na afloop van de pilot zullen de resultaten 

worden geëvalueerd en bezien om er een breder aanbod zou 

kunnen gelden of niet.  

 
Jan in 't Veld 
Voorzitter PCOB Oss e.o. 

11-11-2021 
 

 

http://www.regiotaxinoordoostbrabant.nl/
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OOK UW AANDACHT WAARD 3 

Cineplus: Supernova  
Colin Firth en Stanley Tucci zijn feno-

menaal als Sam en Tusker, die in Su-

pernova samen hun weg moeten 

vinden in een leven dat langzaam uit 

hun handen glijdt. Regisseur en schrij-

ver Harry Macqueen weet perfect de 

juiste toon te treffen in dit ingetogen 

drama waarin liefde en verlies samen 

komen. Sam en Tusker zijn al 20 jaar 

samen en trekken in een camper door 

Engeland. Ze bezoeken familie, vrien-

den en plaatsen uit hun verleden, maar 

het is geen gewone vakantie. Deze tijd 

die ze samen hebben, is het belangrijkste in hun leven ge-

worden. Tuskers’s dementie is de laatste jaren erger geworden 

en deze reis door het verleden moet ruimte maken voor een 

onzekere toekomst. Geheimen worden onthuld, plannen vallen 

in duigen en hun liefde biedt geen vanzelfsprekende oplossing 

meer.  Ze moeten zich afvragen wat het betekent lief te hebben 

in de schaduw van een ingrijpende ziekte. ‘Colin Firth and 

Stanley Tucci gently smash your heart to smithereens’ schreef 

Variety na de premiere van Supernova op het festival van San 

Sebastian. De film zit de acteurs op de huid en laat je deel 

uitmaken van het leven van Sam en Tusker. Oprecht, 

herkenbaar en hartverwarmend 

 

Kinepolis Oss 

2 december 

Aanvang: 14.00u 
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Humor en tragedie   
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Woordkraker uitleg 
 

Op de brain-train-ochtend hebben veel leden met veel enthou-

siasme en plezier aan de woordkraker gewerkt. Daar bleek dat 

uitleg bij de verschillende soorten puzzeltjes het plezier enorm 

vergroot. Daarom nog een keer in Bij de Tijd wat uitleg. Bewaar 

deze uitleg voor een volgende keer! 

 

Deze puzzel heet ‘de paardensprong’. De truc is uit te 

vinden met welke letter je moet beginnen. Vanaf die 

letter zoek je de volgende 2 vooruit en 1 opzij, of twee 

opzij en 1 vooruit. 

Hier de onderste ‘e’. Twee omhoog, 1 opzij, weer een 

‘e’. Twee naar links, 1 omlaag, de ‘r’. Twee naar rechts, 1 naar onder, 

‘w’. Twee omhoog, 1 naar links, de ‘r’. Twee naar onder, 1 naar links, 

de ‘a’. Enz. Oplossing: eerwraak. 

 

Deze puzzel met als laatste woord een plaatsnaam 

verbergt een beroep. Alle letters samen (in een andere 

volgorde) vormen samen een beroep. 

Oplossing: nettenmazer 

 

Deze puzzel met alleen maar hoofdletters is een 

anagram. Met dezelfde letters moet je een nieuw woord 

maken. 

Oplossing: ger 

 

  

Deze soort puzzel kent een afbeelding. De truc is de 

goede naam voor de afbeelding te vinden. 

Hier het woord mank (van manke hond). Vervolgens 

moet je de aangegeven letter weglaten. Houd je over:  

man. Van deze 3 letters moet je een woord maken. 

Oplossing: nam 

 

k r e 

r  a 

a e w 

 

M. Aren 

 
Zetten 

 

 

  

ERG 

 

- k 
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Deze puzzel vraagt om een woord(deel) van 

evenveel letters als puntjes. Hier drie. Dat woord 

moet passen voor alle drie de gegeven woorden. 

Oplossing: alt 

 

 

Deze puzzel zoekt een woord van evenveel letters 

als er puntjes staan. Het woord moet bestaan uit een 

andere benaming voor de twee gegeven woorden 

boven de streep. 

Oplossing: muntmeester 

 

Deze puzzel zoekt een woord van evenveel letters 

als puntjes. Alle letters zijn al gegeven. Alleen de 

letter op de onderste regel staat op de juiste plaats.  

Steeds is er een woord te vormen met de letter erbij. 

Oplossing: trekrem 

 

Deze puzzel met een omschrijving is een klein 

cryptogram. Zoek de cryptische omschrijving. 

Oplossing: uithoekjes 

 

 

 

In deze puzzel moet je de pijl of de plaats van de 

aparte letter een naam geven. Hier: in (t in P) 

Met de gevonden letters moet je een woord maken. 

Oplossing: pint 

 

ADVIES: begin met de puzzels die je weet. Hoe meer 

letters al ingevuld zijn, hoe makkelijker het wordt.  

 

 

 

 

             aar 

…     hans 

             sax 

 

   kruid 
 

   topschaker 

-------------- +  

. .  . . . . . . . . . 

  

term 

k . . . . 
.  . . . . e 

. r  . . . . . 
 

 

Waar je niet 
snel zult 

zoeken  

 

 

      t 
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Woordkraker december 
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Filippine 51 
 

 

 
 

 

 

 

 

1. “Daarheen en weer terug” door Bilbo Balings  
2. Film waarin Julia Roberts op zoek is naar …  

3. Belangrijke oorzaak voor overspannenheid 
4. Schrijver van “Wanneer je lichaam nee zegt”  

5. Schreef “Activeer je nervus vagus” 
6. Krijg je van spijsverandering in buitenland 

7. Daarmee reis je van Moskou naar Vladivostok 
8. Zorgt voor vertraging onderweg  

9. Film over waartoe een brief in Verona kan leiden 
10. Perfecte film over alleen reizen 

11. Zonder kom je buitenland niet in 
12. 0031703141414 bel je bij pech in het buitenland 

13. Reist in 80 dagen om de wereld 
14. Presenteerde reisprogramma bij de VARA 
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Sudoku Plus nr. 50 
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Oplossing puzzels uit Bij de Tijd nr. 11  
 
Woordkraker november 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Filippine 50  
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Oplossing Sudoku Plus nr. 49  
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Column      logica 
Als Caroline binnenkomt treft ze me lezend in mijn 

stresslessstoel aan. In het voorbijgaan tilt ze mijn 

boek even op om de titel te lezen. Dan verdwijnt 

ze met haar boodschappen naar de keuken om 

binnen tien seconden weer terug te keren. Ze loopt 

weer op me af en neemt me het boek uit mijn 

handen. 

‘Ik had het toch goed gelezen, dus!’ 

‘Hoe bedoel je?’ vraag ik haar. 

‘Nou, “Analitica priora” is nou niet precies het boek waarvan ik 

dacht dat jij het aan het lezen was. Ik wist trouwens niet eens 

dat we dat hadden.’ Ik strek mijn hand uit en neem haar het 

boek weer af. 

‘Ik heb boven wel meer van Aristoteles staan.’   

‘Ja, ik weet wel dat je op het gym gezeten hebt, hoor, maar ik 

ook en toch zul je mij niet snel verdiept in een Griekse filosoof 

aantreffen.’ 

‘Ik heb die boeken vroeger aangeschaft toen ik een studentas-

sistentschap computerlinguïstiek deed, in mijn tweede jaar op 

de KU in Nijmegen. Ik moest toen een programmeertaal leren 

en mijn prof raadde mij aan me eerst wat te verdiepen in de 

formele logica. Vandaar.’ Ik houd Aristoteles omhoog en wijs op 

de on-dertitel: ”De leer van de syllogistiek”. Caroline fronst even 

haar wenkbrauwen. Ik leg uit: ’syllogistiek is een formeel logisch 

sys-teem met een specifieke argumentatiestructuur: in een syl-

logisme wordt uit twee uitspraken, premissen, een derde uit-

spraak afgeleid, de conclusie.’ 

‘Dank u voor uw college, professor Doosje, maar, als ik zo vrij 

mag zijn, waarom pijnigt u uw schrandere hersens met formele 

logica?’ ’Heb je even’, vraag ik. Caroline begrijpt de ironie, knikt 

en schuift een stoel aan.  
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‘Dan wel eerst een kop koffie. Jij ook? Dat praat makkelijker!’ 

Als ik de kamer weer inkom, zet ik de kopjes op tafel en zoek in 

de krantenbak naar de Volkskrant van gisteren en leg die voor 

me op tafel. 

‘Weet je, Carolien, soms denk ik dat ik gek word.’  

‘Dan ben jij niet de enige’, reageert zij.  

‘Hoe bedoel je? Denk jij ook dat ik gek word of denk jij zelf van 

het padje te raken?’ Carolien kijkt me alleen maar aan en zegt 

niets. Ik pak de krant op en zwaai ermee in haar richting.  

‘Al weken lang schrijven ze over de principiële vrijheid van 

mensen om zich niet te laten vaccineren.’ 

‘Ja, nou en! Dat vinden wij toch ook. Wat is je probleem?’ 

‘Logica’ antwoord ik. ‘Of beter gezegd het gebrek aan logica.’ 

‘Is het daarom dat je Aristoteles aan het lezen bent?’ Ik knik. 

‘Natuurlijk vind ik ook dat mensen vrij zijn zich wel of niet te 

laten vaccineren, maar wat ik niet begrijp, nee, wat mij stoort, 

is de redenatie; of beter gezegd de gebrekkige redenatie. Als 

Carolien wil inspringen, vraag ik haar me uit te laten spreken. 

‘Niet gevaccineerden redeneren in mijn ogen niet echt logisch. 

Ze eisen wel hun recht op, maar nemen daarvan niet de conse-

quenties.  

‘Hoe bedoel je?’ 

‘Gewoon, in termen van Aristoteles uiten ze 

wel premissen, maar ze weigeren de lo-

gische conclusie te trekken. Ik bedoel, ze 

beroepen zich op hun recht op vrijheid, op 

hun recht om zich niet te vaccineren, maar weigeren iets te doen 

aan wat daar het gevolg van is. Het gevolg van niet vaccineren 

is namelijk dat je een potentieel gevaar vormt voor de mensen 

om je heen. Anti-vaxers geven prioriteit aan hun recht op 

vrijheid, maar  brengen zo daadwerkelijk wel gevaccineerden in 

gevaar. Met andere woorden, nu moeten de gevaccineerden op-

draaien voor de gevolgen die de niet-gevaccineerden, voor zich-

zelf niet willen nemen.’  
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‘Ik kan je volgen’, zegt Carolien, ‘maar voor mij blijft het wrin-

gen: het is toch hun recht om prikken te weigeren.’ 

‘Ja, maar volgens mij is het in onze westerse maatschappij zo 

dat rechten altijd gepaard gaan met plichten. Net zo als ieder 

principe ook verplichtingen schept. Ik ben bijvoorbeeld principi-

eel tegen elke vorm van onrecht en dat verplicht mij, waar ik 

onrecht in mijn omgeving tegenkom, daar tegen in opstand te 

komen. Wat stelt mijn principe anders voor!’ 

Nu valt er een stilte. Carolien denkt na. 

‘Ik geef het niet graag toe, maar volgens mij heb je wel een 

punt, Doos. Ik zit er zelf ook mee, hoor! Laatst droomde ik dat 

alle IC’s overvol zaten en het gevreesde “zwarte draaiboek” van 

kracht werd. Ik droomde dat jij een hartaanval kreeg, maar dat 

er geen plaats was voor jou op de IC. Wel voor een niet-gevac-

cineerde jongere man met corona. Ik heb tranen met tuiten 

gehuild in mijn droom.’ En weer zie ik wat nats glinsteren in haar 

ooghoeken. Ik sta op en loop naar haar toe en strijk haar 

liefkozend door haar grijze haren: ‘Laten we met al onze kracht 

hopen dat het niet zo ver zal komen!’ Door haar tranen heen 

blijft ze ijverig ja knikken: ‘Ik doe echt mijn stinkende best om 

die mensen te begrijpen; wat hun redenen ook mogen zijn. Na-

tuurlijk willen zij ook naar de kroeg, het restaurant, een muse-

um, maar waarom kunnen ze dat verbod niet gewoon accepteren 

als de keerzijde van het recht dat ze claimen?’  

‘We zijn het kennelijk meer eens dan we dach-

ten. Vind je ook niet dat daarop gedronken 

moet worden?!  

Snel ontkurk ik een Prosecco en toosten Caro-

lien en ik op een coronavrije toekomst, met 

vrijheid voor iedereen! 

 

Doosje 
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Recept van de maand december  

Tonijnspiesjes met groene appel   4p 

 

 

 

 

Ingrediënten:     
500 gr verse tonijn 
2  zure appels “Granny Smith” 

2 lepels heldere sojasaus 
1 lepel donkere sojasaus 

½  citroen 
2 lepels olijfolie 

1 lepel grof gesneden rode peper 
1 bosje verse dille 

1 lepel notenolie 
t theelepel gember 

  zout 
 

Bereiding: 

Appels schillen en schoonmaken. De tonijn en de appel in on-
geveer even grote blokjes snijden. De halve citroen uitpersen en 

de stukjes appel met een eetlepel citroensap besprenkelen. De 
dille grof hakken. De gember raspen of heel fijn snijden. De hel-

dere en donkere sojasaus samen met de olijfolie in een kom 
doen. De dille en gember toevoegen en op smaak brengen met 
peper en zout. In deze marinade de tonijn 15 minuten laten 

staan. 
Op een houten prikker steeds om en om een stukje tonijn en een 

stukje appel. 
De spiesjes in een koekenpan in wat notenolie braden. Aan iede-

re kant ongeveer een minuut. Strooi er wat rode peper en dille 
over. 
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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 
 
13 december. 19.30u 
 

“Wat is dementie?” 
 

In de Meteoor 
_______________________ 
 

Supernova 
 
Kinepolis 

2 december 
14.00u 

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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