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1 Bij de tijd 

COLOFON 
 

Voorwoord redactie 

 

Eindredacteur   

 

Rein Akkermans                 
Beste leden, 

Hier weer het laatste nummer in 

2020 van Bij de Tijd: nr. 12.   

Dank aan de leden die gereageerd 

hebben op de oproep om reacties op 

rubrieken uit Bij de Tijd. De redactie 

ziet graag nog meer reacties tege-

moet!!! 

Helaas zijn de vooruitzichten voor 

de laatste maand van dit jaar nog 

steeds niet rooskleurig. Maar de 

tweede Coronagolf lijkt over zijn 

hoogtepunt heen en ook de ont-

wikkeling van vaccins geeft de 

burger weer wat moed! 

We zullen het evenwel in december 

zonder ons inmiddels befaamde 

kerstbuffet moeten doen. Maar Ti-Jo 

zint reeds op spectaculaire activi-

teiten wanneer samenkomen weer 

mogelijk is. 

Laten u en ik ons daar alvast op 

verheugen! 

 

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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Belangrijk bericht van het bestuur 
 
Corona en activiteiten 

 
In mijn “Woord van de voorzitter” spreek ik hoop uit, maar ik 

vrees toch ook dat er op korte termijn nog niet snel wat gaat 

veranderen. Dat blijkt ook zo na de laatste persconferentie van 

het kabinet. 

In goed overleg tussen bestuur en Ti-Jo hebben wij daarom be-

sloten om ook in december geen activiteiten te organiseren.  

Dat doet u pijn, maar ons ook. We hadden er toch stiekem op 

gehoopt iets te kunnen doen. 

Maar we willen in de huidige situatie de grenzen niet opzoeken! 

We beseffen ook dat b.v. een kerstbuffet ten onder zal gaan aan 

alle beperkingen.  

We snappen ook, dat u uw eigen verantwoording kent en kunt 

beslissen om wel of niet aan een activiteit deel te nemen. Maar 

we hebben er zelf geen goed gevoel bij en nemen dus deze 

beslissing. 

 

Wij roepen u op te reageren op dit besluit, omdat voor ons 

allemaal al zoveel contactmogelijkheden wegvallen. 

We gaan ons nu richten op het nieuwe jaar. Ti-Jo schrijft daar in 

deze Bij de Tijd over en komend jaar zal een nieuwjaars-

bijeenkomst prioriteit nr. 1 zijn als het maar even mogelijk is. 

 

Wij vergeten u niet !! 

 

 

Namens het bestuur en Ti-Jo,  

 

Aad Wildenburg,  
voorzitter 

  



december  ‘20 4 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten in de kleine zaal van de Kortfoort 

  tekenen en schilderen (1) 

  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 december geen geplande ASVO activiteiten 

Personalia KROONJAREN 

 

  

KROONJAREN 

 

 

31 - 12 dhr H Verheul 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. 
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De voorzitter aan het woord         Hoop en zorg 
 

 

We naderen alweer het einde van het jaar met nr. 12 van 

onze “Bij de Tijd”. Het zal als een moeilijk jaar in onze 

herinnering blijven staan. 

Wat een feestelijk jaar had moeten worden met extra activiteiten 

is een bijna stil jaar geworden en het einde is nog niet in zicht. 

Toch wil ik daar niet bij stil blijven staan, maar mij meer op de 

hoop richten. Langzaam maar zeker en soms met grote stappen 

wordt het aantal Covid-besmettingen minder. Dat zal op de korte 

termijn nog niet voor veel verandering zorgen, maar toch!! 

Daarnaast zijn de berichten over vaccins hoopgevend, die maken 

de weg naar een normaler leven makkelijker. We zullen nog 

moeten doorbijten, maar beslist de hoop op betere tijden niet 

verliezen. 

Ook voor ons als vereniging blijft het moeilijk bijeenkomsten te 

organiseren en we kunnen ook als bestuur niet bij elkaar komen. 

Toch wordt er op de achtergrond gewerkt om dingen die wel 

mogelijk zijn te ontwikkelen en zodra er mogelijkheden zijn die 

direct aan te pakken. Ti-Jo zal u daar meer over berichten. 

Ik maak me wel bezorgd over de scheiding die steeds meer 

mensen propageren: geef jongere meer ruimte die ze nodig heb-

ben! Maar dat gaat ten koste van de ouderen. Wellicht anders, 

dan jongeren, maar ook wij missen onze contacten, zelfs één keer 

per maand een koffieochtend zit er momenteel niet in. Een van de 

opmerkingen die ik las t.a.v. het vaccin, dat het daarmee ook 

eenvoudiger kan worden groepen verschillende mogelijkheden te 

bieden!! Hopelijk heb ik dat verkeerd begrepen. 

De tweede kamer verkiezingen komen er aan, lijsttrekkers wor-

den/zijn benoemd en de verkiezingsprogramma’s worden bekend. 

Wat gaat het voor ons ouderen worden? Makkelijk scoren omdat 

we de laatste jaren zo veel tekort zijn gekomen of serieuze 

plannen.  
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Humor 1 
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TI-JO TOURS 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

De tweede golf 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Ti-Jo was eerlijk gezegd in september al weer voortvarend aan het 

overleggen (aan tafel!) over hóe we in november en zéker in 

december voorzichtig vorm zouden geven aan activiteiten die én 

leuk (elkaar ontmoeten) én coronaproof zijn. Eerlijk waar, we 

brainstormden heus hele creatieve varianten. En toen ... opnieuw 

extra beperkende maatregelen ‘van bovenaf’. 

Wij gaan er vooralsnog van uit dat wij elkaar dit kalenderjaar niet 

meer ‘fysiek’ kunnen ontmoeten.()   
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Wij, senioren, begrijpen de strengere maatregelen wel, maar, 

zoals mijn mondhygiëniste vanmorgen verzuchtte: ’Ik wil zo graag 

buiten mijn werk weer mensen ontmoeten!’ Jaaaaa, dát , elkaar 

willen ontmoeten, herkennen wij natuurlijk ook. Het valt deze – 

tweede- keer niet voor iedereen mee! Vond onze oudste zoon ook. 

De uitdaging is er nu wel een beetje van af, vond-ie. Toch, TiJo 

blijft de uitdaging zien. (‘Challenge, oma’, corrigeert kleinzoon van 

11, ‘dat heet een Challenge’) 

Tineke en José en bestuur laten zéker nog van zich horen en 

hopen verder dat in het Nieuwe Jaar uitgestelde of nieuwe 

activiteiten weer kunnen beginnen. 

En, stél dat er rondom kerst tóch wat meer ‘mag’… haaaa, dan 

hoort u meteen van ons. 

 

Kerstgevoel 

 
Ti-Jo daagt u allen uit (Challenge!) om iets van het kerstgevoel 

dat u vormgeeft door uw huis te versieren, lampjes aan, kerststal 

maken, cadeautjes te verzinnen etc. aan haar te laten zien via een 

foto! De mooiste gaan wij plaatsen in BdT, natuurlijk. By the way: 

iets schrijven mag natuurlijk óók, hè? Overwegingen en over-

peinzingen gráág! 

Hier  alvast een ‘aanloopje’: maak een adventskalender van … 

niks. (ook nog bruikbaar als Sinterklaascadeautje …) 
 

De rolletjes kunnen desgewenst gevuld 

met iets van ‘yammie’ of juwelen…wij 

gaan maar even naar de uitersten (☺) 

In onze familie-App werd danig ge-

glimlacht om dit soort creativiteit. Ging 

dat bij u thuis ook niet zo: iets maken 

van (écht) oude lapjes, een ouwe sok 

etc) in de vijftiger jaren? 
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Maar Ti-Jo doelt met haar ‘Challenge’ ook op sfeer 

verhogende, kerstgevoel-oproepende zaken. Bij ons 

in de buurt klimt bijvoorbeeld al ruim dertig jaar een 

kerstman-van-lichtjes via een ladder op tegen de 

muur.  

Ge-wel-dig! Ti-Jo hoopt op veel inzendingen, hoor… 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

nog een echte kerststal 

 
Jo is- mét kleinkinderen - heel creatief bezig: 

 

Gewóón: “Simpel, hooguit plak nodig, papier, touwtje, bolletje 

“wol”,  stukje lint, en een paar elektrische theelichtjes” (Jo). 

(Simpel , ja (☺)) 
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Plannen voor 2021 
 

Intussen ligt bij het bestuur en de gemeente alweer een planning 

klaar voor het volgend jaar: 2021 alweer (tsss). Wij proberen nl. 

tijdig subsidie te verwerven. Natuurlijk gaan Ti en Jo u deze plan-

ning weer presenteren bij de jaarvergadering (februari 2021) en 

- als het kan - beginnen we die maand ook weer met een 

voorzichtige activiteit. Er staan in de nieuwe jaarplanning 

meerdere activiteiten van 2020 die zijn doorgeschoven naar 2021, 

maar we beginnen 2021 zó dat we binnen eventueel nog 

heersende Coronamaatregelen passen, een eventuele 3e lockdown 

daargelaten. Maar éérst zullen bestuur en TiJo de koffie-ochtend 

weer in ere herstellen. 
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Nagekomen nieuws van remedica 
 

In deze maanden lijken andere belangrijke items buiten Corona 

en de verkiezingen in de VS (mamma mia!) niet zo belangrijk. 

Bijvoorbeeld het feit dat de donorwet van kracht is geworden. Ti 

heeft nog eens goed alle info doorgeploegd en vooral het ‘openen’ 

van de persoonlijke  DigiD-app. Niet moeilijk, wel even proberen. 

Ik heb direct mijn donorregistratie ingevuld. 

De coördinator van Remedica stuurt ons nog twee heldere filmpjes 

met uitleg…..bíjna alsof je  een lezing bijwoont, dus hoogst prettig 

om even te bekijken. 

1. https://vimeo.com/456488846 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. https://vimeo.com/456489326 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

https://vimeo.com/456488846
https://vimeo.com/456489326
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Thuis en tóch ‘uit je dak’ - tips 
 

TIP: Top1-1000 Evergreens 

U weet het vast: in de maanden november/ december starten 

allerlei top-100/1000-uitzendingen op de radio … Nederlandse 

liedjes, internationale toppers op radio 2, klassiek top-100, op 

Classic FM, op radio 4. TiJo tipt u deze keer voor de top-1000 

Evergreens en nodigt u uit te kijken op: 

https://www.nporadio5.nl/evergreen-top1000 

  

Let op: uitzending is al van 23 t/m 30 november, een lekker 

opwarmertje dus voor de naderende (echte) winter. Tegen de tijd 

dat BdT uitkomt, is de lijst al bekend, maar dat hindert niet. 

Heerlijk voor onder de afwas of zo of voor een dansje met zijn 

tweetjes. En tussendoor ook even ‘zappen’ (‘goed zo, oma’)  naar 

Radio4 voor de klassieke versie. Héérlijk! 

Hier de link naar de top 5 die al bekend is. Met beeld!!! 

https://www.nporadio5.nl/nieuws/14310/top-5-evergreen-top-

1000-2  

 
 
TIP: Idfa.nl biedt 200 documentaires aan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.nporadio5.nl/evergreen-top1000
https://www.nporadio5.nl/nieuws/14310/top-5-evergreen-top-1000-2
https://www.nporadio5.nl/nieuws/14310/top-5-evergreen-top-1000-2
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Bij het uitkomen van deze BdT kán het nog: kijk eens op deze 

website om van (18) november t/m 6 december gratis óf tegen 

betaling (ticket on line) een documentaire te kunnen zien. Thuis! 

Bekijk het programma van A-Z, ruim 200 documentaires van 

topniveau. 

 

 

Gedicht van de maand: De Plek 

 

 

 

 

 

 

 

Je moet niet alleen, om de plek te bereiken, 

thuis opstappen, maar ook uit manieren van kijken. 

Er is niets te zien, en dat moet je zien 

om alles bij het zeer oude te laten. 

 

Er is hier. Er is tijd 

om overmorgen iets te hebben achtergelaten. 

Daar moet je vandaag voor zorgen. 

Voor sterfelijkheid. 

 
Herman de Coninck   
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Wissewasje (3) 
 

Het regende. Alweer! 

In het grotere verband van de ‘Circle of Life’, de ‘gang der 

seizoenen’, weet je wel, heeft al die nattigheid (mét lage 

temperaturen!) natuurlijk zo zijn nut, maar ik had eigenlijk 

behoorlijk de pest in. Én snel korter wordende dagen, én donkere 

luchten én die waterigheid. Moet ik nóg duidelijker zijn? 

Ik ging naar een vriendin in Nijmegen. Met de trein. Dat mocht 

een paar weken geleden nog. Ik dwarrelde een beetje nattig 

binnen (ik lóóp graag van station naar bestemming, beetje 

uitsloverig, ja), de koffie pruttelde en – seniordingetje- ik toog 

eerst naar de WC. Ik deed het licht aan, ontspande mij én … daar 

begónnen me toch een aantal vogeltjes te zingen! Of te 

kwetteren! Echt! Zoiets verzín je niet. Hoewel, dat heeft iemand 

dus juist gedaan, anders bestond het niet (☺). Maar toch.  

Er borrelde een onweerstaanbare lach in mij omhoog. Maar er 

daalden ook iets van diepe rust en herkenning van zomer, natuur 

en bos en heel blauwe luchten in mij neer. En dat in dat verzwe-

gen kamertje. Terwijl ik u dit vertel, google ik ook even op  

‘vogelgeluiden op het toilet’  en verd …! In het radioprogramma 

‘Vroege Vogels‘ maakt Jelle Reumer  óók al gewag van deze uit-

gesproken ‘transcendentale’ ervaring. Should I have to say 

more??? Naar de Gamma dus, deze Kerst,  voor een totále ZEN-

ervaring voor een prikkie. 

Ik hoef niet uit te leggen dat ik vlak voor mijn vertrek natuurlijk 

even nog een keer ... 

 

Even factchecking? Kijk op (https://www.nporadio1.nl/natuur-

milieu/20502-genieten-van-vogelgeluiden-op-het-toilet) 

  

https://www.nporadio1.nl/natuur-milieu/20502-genieten-van-vogelgeluiden-op-het-toilet
https://www.nporadio1.nl/natuur-milieu/20502-genieten-van-vogelgeluiden-op-het-toilet
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Mooi van leden 
 
Waar Corona ons verbiedt samen er op uit te trekken, gaan leden 

afzonderlijk waar het kan wel lekker naar buiten. 

Hieronder vier foto’s van Loes Scholten van zo’n tripje naar buiten. 
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In 1970 vindt de Miss World-verkiezing plaats 

in Londen, met de Amerikaanse komedie-

legende Bob Hope als presentator. De show is 

in die tijd met meer dan 100 miljoen kijkers het 

best bekeken tv-programma ter wereld. De dan 

net opgerichte Women’s Liberation Movement, 

die de verkiezingen ziet als een vernedering 

van vrouwen, besluit de live-uitzending van de 

show te verstoren. Die avond wordt geschie-

denis geschreven. 

 

Data:  do 3 – 12      en      vr 4 – 12 
Genre:  historisch drama 
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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 

november. 

 

‘Zorg voor ouderen en chronisch zieken staat weer 

onder druk’ 

De gevolgen van de 

tweede golf van het co-

ronavirus kunnen groter 

zijn dan die van de eer-

ste golf. 

Daarvoor waarschuwt de 

branche-vereniging van 

zorgor-ganisaties Actiz. 

Volgens de ver-eniging 

staat de zorg voor ouderen en chronisch zieken onder druk. 

Veel meer zorgmedewerkers blijven nu thuis als ze corona-achtige 

klachten hebben, stelt Actiz. De organisatie vindt dat zij na een 

test te lang moeten wachten op de uitslag. Dat zorgt voor druk op 

de roosters. Zorginstellingen moeten misschien besluiten om 

dagbesteding te stoppen of minder uren thuiszorg te leveren, 

waarschuwt Actiz. De vereniging vraagt zorgmedewerkers die net 

met pensioen zijn gegaan en anderen die graag in de zorg willen 

werken, om bij te springen. 

Daarnaast vraagt Actiz om begrip. “Agressie tegen medewerkers 

zoals we die afgelopen week zagen, is echt onacceptabel”, aldus 

bestuurslid Conny Helder. Telefonisten van een woonzorgcentrum 
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in Goirle werden dagenlang uitgescholden en met de dood 

bedreigd, na een oproep van Willem Engel van actiegroep Virus-

waarheid aan zijn achterban om het verpleeghuis te bestoken met 

tele-foontjes. Het woonzorgcentrum werd onlangs gesloten van-

wege meerdere coronabesmettingen. 

Zorgpremie 2021: wat staat ons te wachten? 

Wat moeten we volgend jaar aan 

zorgpremie betalen? Dat is altijd 

een jaarlijks terugkerende vraag die 

rond deze tijd gesteld wordt. 

Zorgverzekeraar DSW heeft tradi-

tiegetrouw als eerste zorgverze-

keraar aangekondigd in 2021 de zorgpremie met 6,50 euro per 

maand te verhogen. Dit is iets meer dan de stijging van de 

rekenpremie die het kabinet voorspelde op Prinsjesdag.  

Door deze verhoging gaat de DSW-basisverzekering 124,50 euro 

per maand kosten. De voornaamste redenen hiervoor, aldus DSW, 

zijn de hogere zorgkosten door loon- en prijsstijgingen in de zorg 

en een toenemend gebruik van dure en specialistische genees-

middelen. Een andere reden is dat het bedrijf geen buffers meer 

heeft om de premiestijging uit eigen reserves laag te houden. 

Bekendmaken zorgpremie 

Vlak voor Prinsjesdag werd er beweerd dat de stijging van de 

rekenpremie rond de 62 euro zou liggen. Deze bleek echter be-

perkt tot 59 euro in 2021, omgerekend bijna 5 euro per maand. 

DSW zit er dus iets boven met een verhoging van 6,50 euro. Wat 

gaan de andere zorgverzekeraars doen?  

Daar moeten we nog  

even op wachten, want op 12 november moeten alle zorgver-

zekeraars hun premie voor 2012 bekendgemaakt hebben.   

https://nieuws.nl/algemeen/20200903/zorgpremie-per-maand-5-euro-hoger-in-2021/
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Dat is ook de tijd dat consumenten kunnen gaan kijken of ze van 

zorgverzekering willen overstappen. 

Vergelijken zorgverzekeringen 

Zodra de premies bekend zijn, kan het vergelijken van zorg-

verzekeringen voor 2021 van start gaan. Het volgen en vergelij-

ken van de zorgpremies en welke basisverzekering het beste bij 

je past is zinvol om te doen, en makkelijk. Je kan online de 

verschillende basisverzekeringen met elkaar vergelijken, zodat je 

een doordachte keuze kan maken. Dit geldt ook voor de aan-

vullende zorgverzekeringen. De kans is groot dat de premiever-

schillen tussen onderlinge verzekeraars wederom groot zullen 

zijn. Dit kan soms oplopen tot wel 500 euro op jaarbasis. Het loont 

dan ook om je huidige zorgverzekering te vergelijken met het 

overige aanbod. 

Extra tip: voor mensen die hun eigen risico structureel niet 

opmaken en genoeg spaargeld hebben, kan het interessant zijn 

om het eigen risico vrijwillig te verhogen. Je ontvangt dan korting 

op je premie die kan oplopen tot wel 300 euro op jaarbasis. 

Impact coronacrisis 

Heeft de coronacrisis nog een impact op de hoogte van de 

zorgpremie? Door de uitbraak van het coronavirus zijn immers de 

uitgaven voor ziekenhuizen en andere zorgaanbieders enorm toe-

genomen. Toch lijkt het effect voor komend jaar beperkt te zijn. 

De extra kosten die worden gemaakt voor de behandeling van 

corona patiënten worden deels gecompenseerd door de lagere 

kosten in de reguliere zorg. 

Welke zorg wel en niet in basispakket 

Zorginstituut Nederland, dat het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport van advies over de samenstelling van het basis-

pakket van de zorgverzekering voorziet, heeft tenslotte nog  
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aangegeven vanaf nu strenger op te letten welke zorg wel en niet 

in het basispakket thuishoort. Het zou dan ook kunnen gebeuren 

dat behandelingen of geneesmiddelen niet meer door de basis 

zorgverzekering worden vergoed, bijvoorbeeld als blijkt dat ze te 

weinig effectief zijn. Volgens voorzitter Wijma wordt er te weinig 

gekeken naar de behandelingen die al in het pakket zitten. 

Volgens hem is de helft van deze behandelingen niet weten-

schappelijk te onderbouwen. 

 

Ook uw aandacht waard 1 

 

 

 

 

Veroudering is een natuurlijk proces wat bij iedereen anders 

verloopt. Door de toegenomen welvaart en wetenschap kunnen 

we ook steeds ouder worden. Echter, hoe ouder we worden, des 

te groter de kans op ziekte en beperkingen. Om dit zoveel 

mogelijk te voorkomen, is het belangrijk om gezond te eten en 

voldoende te blijven bewegen. Dit geldt ook zeker voor ouderen. 

Wat zijn de aandachtspunten als we het hebben over ouderen en 

voeding? 

Toename van het aantal ouderen 

Volgens het CBS zal het aantal ouderen in Nederland de komende 

decennia sterk blijven toenemen. Het aantal 65-plussers zal 

toenemen van 2,5 miljoen in 2009 tot 4,7 miljoen in 2041. Bij 

veroudering neemt de gezondheid en het lichamelijke functione-

ren af. Ongeveer de helft van de 65-plussers leeft met één of meer 

chronische ziektes.  Onder andere hart- en vaatziekten, diabetes 

type 2 en artrose veroorzaken een groot   
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verlies aan gezonde levensjaren. Gezonde voeding is dan extra 

belangrijk. 

Belemmeringen bij veroudering en voeding 

Voor ouderen kan het lastiger zijn om gezond te eten. Gezond-

heidsproblematiek of beperkingen zijn voorbeelden van belemme-

ring, wat invloed heeft op de voedingsinname. Wanneer ouderen 

last hebben van kauw- en slikproblemen, kunnen ze minder goed 

eten. Chronische ziekten en medicatiegebruik kunnen bijwer-

kingen met zich mee brengen, zoals een droge mond of een 

verminderde eetlust. Een afname van de zelfredzaamheid door 

ziektes, laag inkomen of eenzaamheid, kunnen er ook aan 

bijdragen dat ouderen minder of minder goed eten. 

Ondervoeding en overgewicht 

Minder goed eten, leidt tot een hoger risico op ondervoeding. 

Mede omdat de behoefte aan vitaminen en mineralen niet 

veranderd bij het ouder worden. Ondervoeding zorgt voor een snel 

verlies aan spiermassa. Bij veroudering neemt de spiermassa op 

een natuurlijke wijze af. Ondervoeding versnelt dit proces. 

Hiermee wordt het risico op vallen, en daarmee botbreuken en 

sterfte groter. Uit onderzoek blijkt dat lichamelijke activiteit met 

weerstand/krachtsport het behoud en opbouw van de spiermassa 

stimuleert. Het is wel belangrijk dat dit in combinatie gedaan 

wordt met gezonde voeding en voldoende eiwitten, passend bij de 

persoonlijke behoefte. 

Naast ondervoeding speelt overgewicht ook een steeds grotere rol 

bij ouderen. Het vetpercentage in het lichaam is te hoog ten 

opzichte van de spiermassa. Zoals we weten, leidt overgewicht tot 

een groter risico op hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Maar 

ook ouderen (of volwassenen) met overgewicht kunnen 

ondervoed zijn. Zeker bij een slecht eetpatroon en beperkte 

lichaamsbeweging. 
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Algemene voedingsrichtlijnen bij ouderen 

Onderstaande voedingsrichtlijnen komen uit de Richtlijnen 

Goede voeding en de Gezondheidsraad. 

• Naarmate we ouder worden, neemt de energiebehoefte af. 

         Beperk het gebruik van producten met een hoge energie- 

         dichtheid, zoals frisdrank, alcohol en snacks. Gebruik voe 

         ding met voldoende vitaminen en mineralen. 

• Neem dagelijks twee stuks fruit, veel groenten en volko- 

         renproducten, voor een goede stoelgang en het verlagen 

         van het risico op hart- en vaatziekten. 

• Neem één keer per week (vette) vis. 

• Slik dagelijks vitamine D voor gezonde botten. 

• Beperk de hoeveelheid zout in de voeding en gezouten 

         producten, in verband met de bloeddruk en nierfunctie. 

• Drink dagelijks minimaal 1,5 liter vocht. Ouderen boven 

         De 70 jaar hebben minimaal 1,7 liter per dag nodig. 

• Zorg voor voldoende lichaamsbeweging.  

 

Ook uw aandacht waard 2 

Hoe kunt u uw rijbewijs verlengen na uw 75ste?      
(uit senioren.nl) 

Wanneer u 75 geweest bent 

zijn er een aantal extra 

stappen nodig om uw rijbe-

wijs te verlengen. Wellicht 

heeft u hier nog niet over 

nagedacht maar het is 

belangrijk om dit vooraf te 

weten want het kan meer 

tijd kosten als anders. 
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Welke stappen moet u hiervoor nemen? Ik heb ze allemaal voor 

u op een rij gezet. 

Gezondheidsverklaring 

Voordat u uw rijbewijs kan verlengen dient u een gezondheids-

verklaring in te vullen. Dit vult u in via mijn CBR, hier laat u weten 

welke medicijnen u gebruikt of dat er nog veranderingen geweest 

zijn. Ze raden aan om dit 5 maanden voor de verloopdatum in te 

vullen, eerder invullen is niet nodig u zult dan namelijk niet sneller 

aan de beurt zijn. 

Ga langs bij de keuringsarts   

Na het invullen van de gezondheidsverklaring zult u bericht krij-

gen van het CBR om een afspraak te maken me een keuringsarts. 

Neem alle formulieren mee die u van het CBR heeft. Heeft u een 

medische aandoening zoals epilepsie of een oog-aandoening? Dan 

is een bezoek aan een medisch specialist ook nodig. De arts vult 

alle gegevens in op het formulier online of op papier. Deze 

gegevens zullen dan bij het CBR terecht komen ter beoordeling. 

Uitslag van het CBR 

Nadat alle informatie bij het CBR terecht is gekomen zal een arts 

bepalen of u rijgeschikt bent. Is alles goed dan kunt u bij de 

gemeente uw rijbewijs laten verlengen. Echter zullen ze bij twijfel 

een rijtest of aanvullende medische informatie nodig hebben. U 

ontvangt dan een nieuwe doorverwijzing. Is dan alles goed dan 

mag ook u uw rijbewijs laten verlengen bij de gemeente. 

Wilt u nog de weg op kunnen zorg dan dat u alle stappen volgt om 

uw rijbewijs te verlengen. 

  

Ook uw aandacht waard 3 

 

Stichting Vrienden Ouderenzorg Oss 
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Wat is welzijn voor ouderen?  
Ouderen willen zo lang mogelijk thuis wonen, zelfstandig blijven 

en zelf de richting van hun leven bepalen. Om die zelfstandigheid 

te bevorderen en om deze ouderen te stimuleren te blijven deel-

nemen aan de maatschappij, bieden (zorg)organisaties vaak een 

breed pallet van activiteiten aan. Toch zijn er soms lacunes. De 

stichting Vrienden Ouderenzorg Oss (V.O.O.) kan hier voor de 

ouderen inwoners van de gemeente Oss een aanvulling op geven. 

Waarom een vriendenstichting? 
Hoewel ouderen, in het algemeen genomen, financieel meer 

onafhankelijk zijn dan bij de oprichting van De Vrienden in 1958, 

is er, ook na de invoering van de Algemene Bijstandswet en de 

AWBZ, voor sommige ouderen behoefte blijven bestaan aan 

extraatjes die zij niet uit eigen middelen of andere bronnen 

konden en kunnen financieren. De huidige veranderingen in de 

AWBZ en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO, zullen 

die behoefte naar verwachting alleen maar vergroten. Deels lijkt 

de behoefte terug te keren op grond waarvan de Stichting in 1958 

is opgericht. 

Doelstelling Vrienden Ouderenzorg Oss 
Sinds 9 april 2010 luidt de doelstelling: “het bevorderen in 

materiële en immateriële zin van het welzijn van ouderen 

voornamelijk in de gemeente Oss, waarbij tevens tot het  

 

 

 

 

 

 

 

 

doel behoort het ondersteunen van vrijwilligers die zich voor 

bedoelde ouderen inzetten  
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Middelen van de stichting bestaan uit: 
a. het vermogen en de opbrengsten daarvan; 

b. subsidies en donaties; 

c. schenkingen, legaten en erfstellingen; 

d. andere baten 

  
Ook uw aandacht waard 4 
 

Oudere huiseigenaar moet overwaarde makkelijker 

kunnen vrijmaken 
 

 
 
Gepensioneerde huiseigenaren met overwaarde op hun woning, 

zouden deze moeten kunnen verzilveren. Met het vrijgemaakte 

geld kunnen zij aanpassingen doen aan hun woning, zodat ze er 

langer kunnen blijven wonen. 

Dat is een wens van de Vereniging Eigen Huis (VEH), zo bevestigt 

een woordvoerder woensdag berichtgeving in De Telegraaf. 

"De overheid wil dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. 

Dan moeten mensen ook hun huis daarvoor geschikt maken, 

bijvoorbeeld door de installatie van een traplift. Of de bouw van 

een slaap- en badkamer op de begane grond", aldus de zegsman. 

Meer hypotheekverstrekkers zouden deze senioren de kans 

moeten bieden hun hypotheek op te hogen. In de praktijk zijn ze   
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hiervoor huiverig wegens het relatief lage inkomen van de 

ouderen. Toch is dat volgens de VEH mogelijk op een 'verant-

woorde en veilige manier'. De VEH roept behalve de hypotheek-

verstrekkers ook 'de politiek' op om zich hiervoor hard te maken. 

 

 

Zo maar een beetje ‘bespiegeling’ 
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Woordkraker december 
 

 

 
  



december  ‘20 28 
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Humor 2 
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Filippine 39 

 
 

1. Enige houvast van balletdanseressen? 

2. Jurylid van So you think you can dance 
3. Particulier voortgezet onderwijs en hoger beroepsonderwijs 

4. Schitterde in Saturday Night Feever 
5. Nederlandse ballerina danste in videoclip van Anouk, getiteld 

Birds 
6. Internationaal bekend ballet- en dansgezelschap uit Arnhem 

7. Tony Hadley was leadzanger van deze band 
8. Onderwijsvorm met meerdere leerjaren in één stamgroep 

9. Schreef “Voor een verloren soldaat” 
10. Italiaanse arts waarnaar een onderwijssysteem is vernoemd 

11. Danste de beroemde filmscene in de regen op straat 
12. Grondlegger van de Vrije Scholen 

13. Beroemde beweging van Michael Jackson 
14. Amerikaanse grondlegster van de moderne dans 
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Sudoku Plus nr. 38 

 
Poëzie 
   

       
      Het gevallen blad 

      ligt als een goudgeel tapijt 
      tussen de bomen.   
 
 

 

       Cilian 
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Humort 3 
 

 
 
  



33 Bij de tijd 

Oplossing Puzzels uit Bij de Tijd nr. 11 
 
Woordkraker november 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Filippine 38 
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Oplossing Sudoku Plus nr. 37 
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Column   Brein van een vrouw 
 
Woensdag 21 oktober zat ik met mijn lieftallige Caroline voor de 

tv te kijken naar Tijd voor Max. Caroline had in de gids gelezen 

dat een vrouwelijke prof uit Groningen zou komen praten over het 

brein van de vrouw.  

‘Kun je eindelijk ook eens van een ander horen hoe slim wij 

vrouwen zijn’, zei ze en met een vette knipoog pakte ze de 

remotecontrol uit mijn hand en zette het geluid wat harder. 

Die prof bleek ene Iris Sommer te zijn, een 

neurowetenschapper van het UMC in Gronin-

gen. Haar openingsstatement was: ’Mannen 

hebben meer hersenen dan vrouwen, on-

geveer twee ons meer en ze hebben ook meer 

hersencellen’. Een snelle blik naar Caroline 

leert dat waar mijn enthousiasme juist toe-

neemt, dat van haar rechtevenredig hiermee 

vermindert. Sommer gaat verder: ‘De vraag is 

nu, hoe kan het dat vrouwen met hun kleinere 

hersenen bij IQ-tests even goed scoren als 

mannen?’ Ik zie naast me Caroline naar het puntje van haar stoel 

schuiven. 

Vrouwen blijken compensatiemechanismen te hebben. Hun be-

langrijkste compensatie is dat hun metabolisme in de hersenenen 

zo’n 15% hoger is dan bij mannen. 

Mannen hebben wat zij noemt een “zwaardere hardware”: 

 een hogere reactiesnelheid 

 een beter ruimtelijk voorstellingsvermogen  

(bv bij kaart lezen) 

Mannen worden al geboren met dit voordeel, maar door de 

genderbepaalde opvoeding trainen ze dit vermogen nog eens 

extra in schiet- en racespelletjes op de pc. 
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Maar ook vrouwen hebben een voordeel: 

 een iets rappere babbel (mits ze het durven) 

 beter in herkennen van emoties 

 vrouwen hebben beter werkende mytochondriën 

(energiefabriekjes van alle cellen) 

De mytochondriën erven altijd over via de eicel, dus via de vrou-

welijke lijn. Mannen hebben ook wel mytochondriën en die werken 

ook heus wel, maar niet zo perfect als bij vrouwen. Het is een 

beetje alsof een man op een damesfiets moet rijden. 

Verschil tussen mannen en vrouwen zijn dus enerzijds  aan-

geboren en anderzijds via genderbepaalde opvoeding aangeleerd: 

 tegen babymeisjes wordt bijvoorbeeld meer gepraat/gebabbeld 

 denk ook aan spelen jonges met auto’s en meisjes met poppen 

Als bewijs voor het aangeboren zijn noemt Sommer een expe-

riment met jonge aapjes: die blijken dezelfde voorkeuren te 

hebben als jongens en meisjes, terwijl zij niet door reclamefolders 

en/of andere context beïnvloed zijn. De prof noemt dit hormoon 

bepaald. En met name het hormoon testosteron, het mannelijk 

geslachtshormoon is erg belangrijk. Om dit 

aan te tonen heeben ze een onderzoek 

gedaan onder transgenders. In dit 

experiment kregen vrouwen het testos-

teron hormoon en al na drie maanden 

werden verschillen waarneembaar. Vrouwen meldden: 

 ik word moediger 

 ik durf meer risico’s te nemen 

 ik word zekerder van mezelf 

 ik twijfel minder aan mezelf 

 ik word ook aggressiever 

 ik krijg een korter lontje 

 mijn ruimtelijk inzicht gaat vooruit 
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Caroline zet de uitzending even op pauze. 

‘Heb jij even een overdosis testosteron zeg!’ 

‘Hoe bedoel je?’ reageer ik. 

‘Nou, je moet toegeven dat jouw lontje niet echt veel korter kan.’ 

‘Moet jij wat van zeggen! Al die keren dat jij me de verkeerde kant 

opstuurt als je zonodig de kaart moet lezen. Ik zeg maar zo, leve 

de TomTom!’ Even is het stil. Dan laat Caroline het programma 

verder lopen. 

Zo duidelijk als de verschillen tussen mannen en vrouwen ook 
zijn, fysiek en psychisch, beide sexen hebben hun eigen voor- en 

nadelen. 
Interessant is ook het medisch gezichts-punt. 

Mannen hebben een hogere aanleg voor: 
• autisme 

• adhd 

• schizofrenie 

• ziekte van Parkinson 

Vrouwen lijden eerder aan: 

• alzheimer 

• depressie 

• angst 

• anorexia 

Sommer eindigt met de constatering dat het vrouwelijke 

immuunsysteem beter werkt dan het mannelijke. 

Van de Covid doden is 60% man en 40% vrouw! 

Als we even later samen aan de koffie zitten, vraag 

ik Caroline wat ze er nu eigenlijk van vond. 

‘Ach’, zegt ze, ‘ verschillen, overeenkomsten … 

als die uiteindelijk maar met elkaar in balans zijn, 

vind ik het goed! Ja toch!’ 

 
meneer Doosje   
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Recept van de maand december 
Malfatti (ravioli zonder deeg)  (voorgerecht)         2p 

 

 
 
 

 
Ingrediënten: 
400 gr spinazie 

100 gr ricotta 
100 g  Parmezaanse kaas (geraspt) 

140 gr bloem  
1   heel ei 

1  eidooier 
70 gr  boter 

  nootmuskaat 
1  sjalotje 

2 lepels thijm en zout en zwarte peper naar smaak 
 

Bereiding:  
Kook de spinazie en laat goed uitlekken; druk er zoveel mogelijk 

vocht uit. het sjalotje fijn hakken en in wat boter glazig fruiten. 

Doe de spinazie erbij en neem van het vuur. De ricotta smeuïg 

roeren en vermengen met de spinazie en 1/2 van de kaas. Roer 

het ei en de eidooier erdoor en beng op smaak met peper en zout 

en nootmuskaat. Beetje bij beetje de bloem toevoegen en weer 

op smaak brengen met peper, zout en nootmuskaat.    

Breng intussen in een ruime pan water met zout aan de kook. 

Maak met 2 lepels quenelles en kook de balletjes in porties gaar. 

Ze zijn gaar wanneer ze boven komen drijven. Verwarm de oven 

voor op 175°. 

Neem de quenelles uit de pan en leg ze in een ovenvaste schotel. 

druppel er wat gesmolten boter over. De schaal 5 minuten in de 

oven zetten. Bestrooi het gerecht met de rest van de Parmezaanse 

kaas. 
Rein Akkermans  
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De rubriek Vraag & Aanbod is nieuw en zo’n rubriek moet 
natuurlijk de tijd krijgen om zich te bewijzen.   
De rubriek staat en valt met aanbod en/of vraag van leden. 

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

VRAAG & AANBOD 

   

Het bestuur van de ASVO is 

op zoek naar 2 nieuwe 

bestuurs-leden; liefst vrou-

welijke. 

Natuurlijk wordt overlegd 

over mogelijke taken.   

 

Het bestuur vergadert 1 keer 

per maand. 

Heeft u interesse, stuur dan 

een bericht naar: 

j.k.groot@hccnet.nl 

 
 
 

 
 
 

 
 

Wel 400 boeken in de aan-
bieding. 

O.a. kunstboeken; (wereld)-
literatuur; recente literatuur; 

naslag; klassieke romans; 
ufo’s, Thea  Beckman  enz. 

enz. 
Allemaal tegen een klein 
prijsje. 

Interesse? Bel dan naar: 
Cilian Wildenburg-Saalbrink 

0412633372, 
dan kunt u, coronaproef, bij 

mij in de boekenkast komen 
neuzen 

   

Ik zou graag in contact 

komen met iemand die ook 
post-zegels spaart. 

Aangezien ik verschillende 
postzegels over heb, die 

ik  weg kan geven. 
  
Gerard Muller. 

Tel: 06 25214597 

 
 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 

Ik heb een overdosis gele 

planten in de tuin . Ze 
sterven wel af in de winter, 

maar ko-men elk voorjaar 
weer vrolijk uit de grond.Je 

kunt ze ook in een bloempot 
zetten voor op je balkon.  
Het is een Rudbeckia soort. 

Gratis af te 
halen:   

Thea Ter Borg 
Asterstraat 4 Oss 
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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 
 

  

  _____________________________ 
 

CinePlus 

 

3 en 4 december 

 

Misbehaviour   

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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