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COLOFON 
 

Voorwoord redactie 

 

Eindredacteur   

 

Rein Akkermans                 
Beste leden,  

  

Hier weer een nieuwe Bij de Tijd. 

In de periode waarin de Corona-

maatregelen elkaar treffen nog 

steeds niet toestaan, is dit blad de 

binding van de ASVO met haar 

leden. Ook de redactie snakt naar 

meer, maar hopelijk kan dat weer 

in maart.  

Veel lees-, puzzel- en kook-

plezier! 
 

  
  

De deadline voor inleveren kopij 
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BERICHT VAN HET BESTUUR 

 

 
 
 

 
Het bestuur heeft na overleg met Ti-Jo besloten alle 
geplande activiteiten voor de maand februari niet door te 

laten gaan! 
Dat besluit raakt iedereen! 
Uiteraard houden we de ontwikkelingen rond Covid en de 

maatregelen van het kabinet zeer goed in de gaten. Onze 
hoop en verwachting is dat in de maand maart activiteiten 

weer opgestart kunnen worden. 
Via de kerstkrans die wij alle leden bezorgden, wilden wij 
u een hart onder de riem steken. 

Ook even stilstaan bij wat er in het verschiet ligt, kan wat 
licht in de somberheid brengen. Wat dacht u van: 

• weer samen koffie drinken 

• samen toosten op het nieuwe jaar 
• filmochtend met lunch 

• samen lekker dineren 
• een luxe uitstapje met zijn allen 

• nieuwe cultuurlezingen 
• nieuwe bijeenkomst samen naar muziek luisteren 

etc etc 
 

 

Helaas moeten we ook het overlijden van twee ASVO-leden melden: 

 

G.A.P.  van Balveren 

M.M.J van der Ven 

 

Namens alle leden condoleren wij de nabestaanden! 
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 in februari geen koffiedrinken 

  
  

 

 

 

 

 

Personalia   

  

Kroonjaren 
 

09 - 02 mevr B. Bakker-Cramer 75 

24 - 02 mevr J  Van de Boogaard 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      13.30u bestuursvergadering 

   
Activiteiten deze maand en  langere termijn   
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De voorzitter aan het woord.          Vertrouwen!! 

Eindelijk is dan toch een nieuwe regering aangetreden. 

Nou ja nieuw, na veel geharrewar zijn het toch weer 

dezelfde partijen als de vorige keer geworden. Tijdens 

de formatie was er weinig vertrouwen in elkaar, 

uitsluiting van de een naar de ander en nog wat andere zaken 

die niet de schoonheidsprijs verdienden; de lange neus van 

Pinokkio Rutte heeft in menig cartoon gestaan. Maar goed het 

regeerprogramma en de nieuwe regering zijn er dan toch 

gekomen; ze gaan het vertrouwen van de burgers terugwinnen. 

Vertrouwen moet je verdienen, maar daar maakt dit kabinet 

weer een beroerde start. Want weer neemt deze regering ons 

ouderen in de zeik, weer komen ze aan onze centjes. Er komen 

maatregelen om werkenden financieel te ondersteunen met o.a. 

verhoging van het minimum loon. De uitkeringen en de AOW zijn 

gekoppeld aan het minimumloon, de ouderen zouden er dus ook 

op vooruit gaan, maar nee, de koppeling van de AOW wordt 

losgelaten, te duur! Wel komt er ter compensatie een belas-

tingverlaging of verhoging van de ouderenkorting. Maar daar zit 

‘m nou net de kneep, juist ouderen met alleen AOW betalen geen 

of heel weinig belasting, dus krijgen die dan ook geen of weinig 

in mindering. Daarnaast gaat de regering er van uit, dat de 

meeste ouderen ook een pensioen hebben, dus valt het wel mee, 

wordt gezegd. Maar vergeten wordt, dat die pensioenen al jaren 

niet zijn verhoogd, dus al achterlopen t.a.v. de werkenden 

(tussen de 15 en 20%). En nog erger, de meeste pensioenen 

zullen ook dit jaar niet of maar een klein beetje worden verhoogd 

door de indexatie.  

Ook al zullen de regeringspartijen er in de 2e kamer iets aan wil-

len repareren, dan nog is mijn vertrouwen in deze nieuwe rege-

ring er niet beter op geworden!! 

Toch wens ik u allen een goed 2022 en hoop op een spoedige 

vermindering van de coronamaatregelen.  
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Humor 1 
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TI-JO TOURS 

 

 
 
 

 
 

Corona en activiteiten 
Dáár had Ti-Jo eigenlijk niet op gerekend … dat we in januari 

2022 nog steeds niet met een weids gebaar een ‘kalender’ vol 

activiteiten voor u allen kunnen neerleggen. In oktober j.l. zagen 

we – na de braintrainochtend al weer allerlei mogelijkheden. 

Maar ja, wij, ‘oude knarren’ worden geacht de ‘moeilijkheden-

des-levens’ met herkenning en wijsheid tegemoet te treden 

(ugh). Laten we vooral kijken wat wél kan.  

In de Volkskrant van 150122 las Ti-JO: ‘Met dankbaarheid de 

depressie te lijf’, een artikel van Evelien van Veen. Dat vinden Ti 

en Jo nou weer zo inspirerend dat we het aan u doorsturen (zie 

de bijlage bij deze BdT)( helaas is dit artikel dus alleen beschik-

baar voor leden die BdT via de mail ontvangen).  

Wie doet mee aan een ‘dankbaarheidsdagboek’? (Effe lezen hè, 

voor deze term u doet verstijven …) 

                                          
Duidelijk? 

Om even héél duidelijk te zijn: we gaan begin februari nog niet 

samen koffiedrinken, jaarvergaderen of ons voorjaarsbuffet or-

ganiseren. W.b. maart 2022 bekijken we de zaken opnieuw. Wij 

laten in deze BdT de activiteitenkalender nog even weg, omdat 

er nog zoveel onzekerheid heerst over wat wij op korte termijn 

‘en group’ veilig kunnen ondernemen. 

 

Yoga in februari    

Wat wellicht wél kan is liefhebbers onder u uit te nodigen voor 

een ASVO-les yoga. Huh? Yoga? Op mijn leeftijd? Ja hoor, 
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verrukkelijke ontspanningsoefeningen voor mannen én vrou-

wen, aangepast aan uw mogelijkheden. Over of zo’n les inder-

daad mogelijk is, berichten wij u later. 

 

Kerstkransen 

Afgelopen week heb ik de ASVO-kerstkrans pas opgeborgen (tot 

volgende kerst). De lampjes begonnen wel wat aarzelend te 

branden máár ze deden het nog feestelijk genoeg. Met grote lol 

brachten bestuur, Ti-Jo en enige BAG-gers (Brede Activiteieten 

Groep) u allen een kleine verrassing om de cancelling van ons 

kerstbuffet wat te verzachten. Wij, kerstpostbodes werden weer 

met warmte begroet. 
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Wissewasje 

Vertekenen: mooier maken of juist de essentie raken? Liegen of 

de waarheid onder ogen zien? In mijn omgeving nogal eens on-

derwerp van scherpe discussies. Een week of wat geleden was 

ik op bezoek bij zusje 1, samen met zusje 2. Eerst en vooral om 

scheppend bezig te zijn, maar met het vorderen der jaren ook 

om de ‘dingen des levens’ te bespreken en dat zijn, gezien onze 

leeftijd, geen kleinigheden. Zusje 1, de gastvrouw, woont 17 

hoog in een appartement met een adembenemend uitzicht. Ook 

zoiets: van buiten een torenflat, van binnen een ‘Room with a 

View’. Wij krijgen er geen genoeg van. 

 Op een middag komen zusje 2 en ik terug van ‘weggeweest’ en 

vinden de straat afgezet en bevolkt door massa’s agenten en 

hulpverleners. ‘Er is een mijnheer iets te haastig naar beneden 

gekomen’ meldt een behulpzame benedenbuurman ons. ‘Mijn-

heer’ dus. Later blijkt dat hij 40 meter vanaf de voordeur van 

zusje 1 naar beneden is gestapt. Zij heeft niets gemerkt, 

evenmin als andere bewoners. Niemand weet wie hij is/was. Als 

een uur of vier later alle sporen van onderzoek e.d. verdwenen 

zijn, lijkt het alsof er nooit iemand doelbewust dit schitterende 

uitzicht heeft gekozen om weg te vliegen. Wij zijn onder de 

indruk, meer dan dat, maar het blijft ook abstract. Ik ga het een 

beetje tekenen, vertekenen, wel te verstaan. Er woorden bij 

zoeken. (gedicht van Hugo Claus) Mooier maken? Vast. Maar…. 

niet vergeten. 

 

Gedicht van de maand  

(Ikaros of Icarus, is de zoon van Daidalos. Om te ontkomen aan 
hun gevangenschap bouwt Daedalos vleugels van houtwerk met 

was. Hij waarschuwt zijn zoon niet te dicht bij de zon te vliegen:  
de was zal smelten. Icarus, in zijn overmoed vergeet de waar-

schuwing en stort in zee. Daarmee werd hij het symbool voor 
overmoed, maar ook … van onderneming en uitdaging). 
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Impressie van rondbrengen kerstkransen 
 

 
 

Poëzie 

 

         Roodbruin eekhoorntje 

         heeft weer haar wintervoorraad 

         her en der verstopt. 

 

 

 
 
                                                      Cilian  
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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 

januari. 

 
 

Dit zegt het regeerakkoord over de (ouderen)zorg 

Na negen maanden onderhandelen ligt er een regeerakkoord 

van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Wat zegt het regeerak-

koord over de zorg? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afgelopen maanden was de zorg een bijna dagelijks 

terugkerend onderwerp op televisie, radio en in de kranten. De 

coronacrisis legt een enorme druk op zorginstellingen en zorg-

medewerkers, zo weten we ondertussen maar al te goed. Niet 

alleen in de ziekenhuizen, maar ook in de verpleeghuizen en bij 
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de thuiszorg staat medewerkers het water aan de lippen. 

Des te opmerkelijker is het, dat de zorg er in het regeerakkoord 

zo bekaaid vanaf komt. Er worden weinig beloftes gedaan. De 

oppositie in de Tweede Kamer vraagt zich dan ook bijna eens-

gezind af, waarom Rutte de zorg zo in de steek laat. Eén van de 

meest opvallende plannen is dat bewoners van een zorginstelling 

huur gaan betalen. 

Eigen risico zorgverzekering 

Het eigen risico van de zorgverzekering blijft 385 euro, maar het 

wordt wel aangepast zodat mensen het niet in één keer helemaal 

kwijt zijn na een dure behandeling. “Mensen hoeven niet in één 

keer hun gehele eigen risico te betalen maar een betaling per 

behandeling tot een maximum van 385 euro”, staat er in het 

akkoord. 

Een eigen risico van 385 euro betekent dat u zelf de eerste 385 

euro aan zorgkosten betaalt voor de meeste zorg uit de basis-

verzekering. Als u tijdens het jaar meer dan 385 euro moet 

betalen, dan betaalt uw zorgverzekeraar deze kosten. 

Werken in de zorg 

Werken in de zorg moet aantrekkelijker worden. Dat zal niet 

door middel van een loonsverhoging gebeuren. De lonen zijn 

immers al verhoogd, zo staat te lezen in het regeerakkoord. De 

coalitiepartners leggen nu de bal neer bij de werkgevers. Zij 

kunnen op dit punt mogelijk voor hun medewerkers nog iets 

betekenen. Bijvoorbeeld door het uitbetalen van onregelmatig-

heidstoeslag, het bieden van meer zeggenschap, het aanpakken 

van de regeldruk en het organiseren van goede bijscholing. 

Huur betalen in verpleeghuis 

Om langer thuis wonen te stimuleren, komt er een extra drempel 

om naar het verpleeghuis te gaan. Nu nog vergoedt de Wet 

langdurige zorg (Wlz) kost en inwoning in bijvoorbeeld het 

verpleeghuis. Daar komt verandering in. De regeringscoalitie wil 

dat bewoners van verpleeghuizen huur gaan betalen. Dat scheelt 

de overheid uitgaven. Armlastige verpleeghuisbewoners kunnen   
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rekenen op huursubsidie. Langer thuis wonen - ook als je hulp-

behoevend bent - is het dwingende advies. Om dat mogelijk te 

maken moeten er meer seniorenwoningen komen, maar ook 

andere woonvormen en levensloopbestendige woningen. 

Daarnaast moet worden geïnvesteerd in mantelzorg, digitale 

zorg, domotica en valpreventie. 

Wmo 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bijvoorbeeld huishou-

delijke hulp, vervoer op maat, een traplift, de dagbesteding of 

hulp bij de administratie. Gemeenten doen dit vanuit de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Sinds een paar jaar is 

er een vast Wmo-tarief voor alle hulp vanuit deze wet. In 2020 

was dat 19 euro per maand. Vooral de vraag naar huishoudelijke 

ondersteuning is sterk gestegen sinds de invoering van dit vaste 

tarief. Het nieuwe kabinet wil nu voor de huishoudelijke hulp 

streven naar een ‘eerlijkere’ eigen bijdrage, waarbij wel rekening 

wordt  gehouden met de lage- en middeninkomens. En hiermee 

lijkt op termijn een einde te komen aan het vaste Wmo-tarief. 

  

UW AANDACHT WAARD 2 
 

 

 

Zelf mijn huis schoonmaken lukt niet meer. Wat nu? 

Stofzuigen, stoffen, de vloer dweilen, keukenkastjes afnemen, 

bedden opmaken en ramen zemen. U heeft het misschien uw 

hele leven gedaan, maar dan komt opeens het moment waarop 

al dat schoonmaken te zwaar voor u wordt. Wat dan? 

Schiet het schoonmaken er steeds vaker bij in? Dat hoeft niet 

heel erg te zijn. Een beetje stof hier en daar is niet meteen een 



15 Bij de tijd 

probleem, als de noodezakelijke dingen maar schoon zijn. 

Gezonde lucht is belangrijk en een schoon vaatdoekje ook. Maak 

de toiletbril wekelijks schoon, net als de spoelknop van de wc, 

de kraan en de deurklink van de wc- of badkamerdeur. Lukt het 

niet meer om dit zelf te doen? Dan kunt u op verschillende ma-

nieren hulp inschakelen. 

Hulp vragen via de gemeente 

Hulp in huis vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente is ver- 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappe-

lijke ondersteuning (WMO), waar de huishoudelijke hulp onder 

valt. Voor een huishoudelijke hulp vanuit de Wmo betaalt u een 

vaste bijdrage van 19 euro per maand. Uw gemeente heeft een 

Wmo-loket. Daar kunt u een aanvraag doen, bijvoorbeeld telefo-

nisch. De gemeente onderzoekt of u inderdaad hulp in huis nodig 

heeft. Vaak komt iemand van de gemeente bij u thuis, ‘aan de 

keukentafel’ om over de problemen te praten. Soms gaat zo’n 

gesprek telefonisch of moet u zelf naar het gemeentehuis komen. 

Binnen zes weken na uw aanvraag is het onderzoek afgerond en 

is duidelijk of u deze extra ondersteuning krijgt. Lees er meer over 

in het artikel Hoe regel ik huishoudelijke hulp via de gemeente. 

Zelf zorg regelen met een pgb 

U kunt ook zelf zorg regelen. Dat kan handig zijn als u al een 

zorgverlener kent. U heeft dan een persoonsgebonden budget 

nodig (pgb). Wilt u een pgb aanvragen voor hulp via de Wmo? 

Ook dan moet u een aanvraag indienen bij de gemeente. Daar-

voor moet u een persoonlijk plan schrijven. In dit plan beschrijft 

u wat u wel en niet kunt en waarvoor u hulp nodig heeft. De 

gemeente onderzoekt uw aanvraag. U krijgt het pgb van de 

gemeente niet op uw eigen bankrekening gestort. U betaalt uw 

zorgverleners via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Uw eigen 

bijdrage aan de gemeente is 19 euro per maand. Wat u uw 

zorgverleners mag betalen, verschilt per gemeente. De gemeen-

te stelt een maximum uurtarief in. Het tarief kan afhankelijk zijn 

https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/hoe-regel-ik-huishoudelijke-hulp-via-de-gemeente
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van het soort hulp dat u krijgt. Lees er meer over in het 

artikel Alles over het persoonsgebonden budget. 

Particuliere hulp 

De website www.nationalehulpgids.nl is heel handig om snel 

hulp te vinden bij u in de buurt. Bijvoorbeeld hulp in de huishou-

ding of hulp bij de boodschappen. U plaatst uw hulpvraag gratis. 

Mensen die zich aangesproken voelen en u willen helpen, nemen 

contact met u op. Zij vragen een uurprijs, meestal in overleg. 

Een werkster is ook een mogelijkheid. Die vindt u bijvoorbeeld 

via de website www.ikzoekeenwittewerkster.nl. 

Vrijwilligers inschakelen 

U kunt ook hulp vragen aan vrijwilligers. Bijna iedere gemeente 

heeft een vrijwilligerscentrale of een vrijwilligerssteunpunt. U 

vindt zo’n vrijwilligerscentrale in de gemeentegids. U kunt ook 

bellen met de afdeling Welzijn of met het Wmo-loket van uw 

gemeente. Vrijwilligers kunnen u helpen bij alledaagse zaken en 

ook met schoonmaakklussen in en om huis. Ook de kerk heeft 

vaak actieve vrijwilligers die zich graag voor de samenleving 

inzetten. Daarnaast zijn er handige websites die vraag en 

aanbod bij elkaar brengen zoals WeHelpen.nl,NLvoorelkaar.nl en 

vanuit de kerken HipHelpt.nl. 

Gepubliceerd: 25 november 2021 

UW AANDACHT WAARD 3 

 

De Adviesraad Sociaal Domein Oss (ASD Oss) heeft een knipsel-

krant uitgebracht met informatie uit verschillende media. Het 

voert te ver die in zijn geheel in Bij de Tijd op te nemen. Maar 

https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/alles-over-het-persoonsgebonden-budget-pgb
http://www.nationalehulpgids.nl/
http://www.ikzoekeenwittewerkster.nl/
http://www.wehelpen.nl/
http://www.nlvoorelkaar.nl/
https://hiphelpt.nl/
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bent u geïnteresseerd dan kunt u deze informatie lezen via 

onderstaande link:  
 

http://www.adviesraadsociaaldomein-oss.nl/ 
 

Ook interessant is deze link: 
 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/rijk-moet-
deel-jeugdzorg-voor-zijn-rekening-nemen.19199501.lynkx 

 
 

UW AANDACHT WAARD 4 

 

 

 

 

Zelf zorg inkopen. Hoe werkt dat?  

Het klinkt zo makkelijk, zelf zorg inkopen. Maar wat is 

dat eigenlijk? En hoe werkt dat? 

Het vroegere 'bejaardenhuis' bestaat niet meer. Ouderen blijven 

thuis wonen, ook als ze ziek zijn en zorg nodig hebben. Of niet 

meer uit de voeten kunnen door een val of een blessure. 

Zorg en hulp voor iedereen  

Iedereen in Nederland heeft recht op zorg. Wie medische zorg 

nodig heeft, krijgt die van de huisarts en de wijkverpleeg-

kundige. Wie hulp in het huishouden nodig heeft of onder-

steuning bij de administratie of naar de dagbesteding wil, kan 

dat via de gemeente regelen. Houd er wel rekening mee dat de 

hulp moet worden aangevraagd. En dat kan - met een beetje 

pech - een paar weken duren. Als u op korte termijn of per direct 

hulp nodig heeft, kunt uzélf vast in actie komen en hulp 

inschakelen. De ondersteuning via de gemeente of de zorgver-

zekeraar volgt dan later. 

http://www.adviesraadsociaaldomein-oss.nl/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/rijk-moet-deel-jeugdzorg-voor-zijn-rekening-nemen.19199501.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/rijk-moet-deel-jeugdzorg-voor-zijn-rekening-nemen.19199501.lynkx
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Particuliere hulp of - zorg 

Particuliere zorgbureaus bieden veel soorten hulp en diensten 

aan. Voor ieder probleem is er een oplossing. Hulp in de huis-

houding, thuisverpleging of hulp na een operatie? Een bureau 

voor particuliere zorg regelt bijna alles. Wilt u 24 uur per dag 

iemand in huis? Dan kunt u een zorg-au-pair voor ouderen 

huren. Of zoekt u iemand die af en toe een wandelingetje maakt 

met degene die hulp nodig heeft? Of meegaat naar het zie-

kenhuis? Of iemand die eten kookt, u gezelschap houdt en 

meegaat naar theater of toneel? Het is allemaal mogelijk. 

De kosten  

De kosten voor particuliere zorg verschillen sterk. Voor per-

soonlijke verzorging betaalt u bij de meeste bureaus tussen de 

20 en 45 euro per uur. Voor de weekenden en nachten betaalt u 

een toeslag. De kosten voor een zorg-au-pair voor 24-uurszorg 

bedragen tussen de 2000 en 7000 euro per maand. Particuliere 

bureaus verlenen hun diensten zowel op particuliere basis als op 

basis van een zorgindicatie of een combinatie daarvan. 

Zelf betalen  

Als u (nog) geen zorgindicatie heeft ontvangen voor bijvoorbeeld 

hulp in de huishouding of wondverzorging, moet u de particuliere 

hulp zelf betalen. Als u aantoonbaar hulp nodig heeft, maar 

(nog) geen officiële indicatie heeft, kunt u een deel van deze 

kosten van de belasting aftrekken. Deze aftrekpost vindt u onder 

erxtra gezinshulp.   

Persoonsgebonden budget  

Het kan ook zijn, dat u al een zorgindicatie heeft.  Dit kan een 

zorgindicatie zijn vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg). Vanuit de 

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), via de gemeente. 

Of vanuit de Zorgverzekeringswet (Zww ), als u een beschikking 

heeft voor wijkverpleegkundige hulp. Als u vanuit deze wetten 
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recht op zorg heeft, kunt u de particuliere zorg inkopen via uw 

persoonsgebonden budget (pgb). Een persoonsgebonden 

budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf zorg en ondersteu-

ning kunt inkopen. U bepaalt zelf hoe, wanneer en van welke 

aanbieder u de hulp en ondersteuning wilt ontvangen. Meer 

hierover leest u hier. Als u nog geen persoonsgebonden budget 

heeft, kunnen de bureau's voor particuliere zorg u daarbij 

adviseren, zij hebben vaker met dat bijltje gehakt.   

Eigen bijdrage 
 

Heeft u inderdaad al een indicatie voor zorg vanuit de Wet 

langdurige zorg (Wlz)? Dan betaalt u een eigen bijdrage, ook als 

u de zorg thuis ontvangt. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt 

af van uw inkomen. Het CAK berekent uw eigen bijdrage met 

gegevens van de Belastingdienst. Op de website van het 

CAK vindt u een rekenhulp. Daarmee kunt u inschatten hoe hoog 

uw eigen bijdrage is, ook als u een persoonsgebonden budget 

heeft. 

Waar vind ik particuliere hulp - of zorg? 

Wees voorzichtig met wie u in huis haalt. Vraag eerst aan familie 

of vrienden of zij een betrouwbaar bureau kunnen aanbevelen. 

Ook op deze website vindt u een lijst met bekende particuliere 

bureaus in het artikel 'Wat is particuliere hulp of - zorg?' Deze 

organisaties werken regionaal of zelfs landelijk. De web-

site www.nationalehulpgids.nl is heel handig om snel hulp bij u 

in de buurt te vinden, zoals hulp in de huishouding, hulp bij de 

boodschappen en de persoonlijke verzorging of dagopvang. U 

laat uw mailadres achter. Hulpverleners die zich aangesproken 

voelen en in de buurt werken, melden zich vervolgens. Zij 

vragen een uurprijs, meestal in overleg. Als niemand zich meldt, 

kunt u ook zelf iemand zoeken in de buurt. Misschien is het 

handig om hier al over na te denken voordat u behoefte aan 

ondersteuning krijgt. Als er dan dringend hulp nodig is, weet u 

al wie u kunt bellen. 

https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/alles-over-het-persoonsgebonden-budget-pgb
https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/wat-is-particuliere-hulp-of-zorg
https://www.nationalehulpgids.nl/
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Heeft deze verpleegkundige een geldig diploma?  

Een verpleegkundige staat ingeschreven in het Handelsregis-

ter van de Kamer van Koophandel en/of heeft een BIG-regis-

tratie (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Beide re-

gisters zijn openbaar. U kunt zoeken op naam of registra-

tienummer. De Kamer van Koophandel registreert alle onderne-

mers en zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel). Een ver-

melding in het Handelsregister zegt niets over de kwaliteit van 

de zorgverlener. Een BIG-registratie zegt wèl iets over de 

kwaliteit. Er gelden strenge voorwaarden. Verpleegkundigen 

moeten een geldig diploma hebben. Iedere vijf jaar moeten ze 

hun werkervaring en scholing opgeven. Op de website van het 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vindt u uitleg 

over het BIG-register. 

Buitenlands diploma 

Steeds meer zorgverleners hebben hun diploma in het 

buitenland gehaald. Als zij tijdelijk in Nederland werken, staan 

ze niet in het BIG-register. Wel kunnen ze een Europese 

Beroepskaart (EBK) aanvragen. Een EBK bewijst dat de zorgver-

lener erkende kwalificaties heeft. Op de website van de Europese 

Commissie kunt u zien of uw zorgverlener een EBK heeft. 

  
 

https://www.bigregister.nl/over-het-big-register/voor-zorgconsumenten
https://www.bigregister.nl/over-het-big-register/voor-zorgconsumenten
https://ec.europa.eu/epc/public/validity?locale=nl
https://ec.europa.eu/epc/public/validity?locale=nl
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Gewoon mooi 
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OOK UW AANDACHT WAARD 1 

 

 
 

 

 

Wilt u uw rijbewijs verlengen en bent u ouder dan 75 

jaar? 

Dan moet u medisch gekeurd worden. Houd er rekening mee dat 

er lange wachttijden zijn voor deze keuringen. Begin dus op 

tijd met het aanvragen van alle benodigde papieren (minimaal 

een half jaar van tevoren). 

Wat moet u doen om uw rijbewijs te verlengen? 

1    Vraag een gezondheidsverklaring aan 

2    U ontvangt vervolgens documenten van het CBR.  

3    Maak z.s.m. een afspraak bij een keuringsarts; neem de 

      documenten van het CBR mee naar de keuring. 

4   De keuringsarts (of u zelf) verstuurt het rapport naar het 

     CBS; NB maak altijd een kopie!  

 

  

 
 

 
 

 
 

Rijbewijs keuring: 
Elke 2de  maandag van de maand in de Hille. 

Dr. E.J. Windgassen. 

Meer informatie en afspraken: 06 13031321 of 085-0650005 

  

https://www.seniorenraadoss.nl/content/28287/news/clnt/3970624_1091584.jpeg?width=1600&height=1200&mode=max
https://www.seniorenraadoss.nl/content/28287/news/clnt/3970624_1091584.jpeg?width=1600&height=1200&mode=max
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OOK UW AANDACHT WAARD 2 

Rijk?  

Volgens de van Dale staat rijk voor: veel geld en goed bezittend. 

Wat rijk precies is, is heel subjectief. Met een ton op de bank, 

ben je nog niet per se rijk. Een goede gezondheid, fijne thuis-

basis en een beetje geld, voor de dagelijkse behoefte geeft juist 

wel, een rijk gevoel. Er bestaat geen wetenschappelijke definitie 

voor rijkdom. Waarom dan dit artikel: rijk? 

Nu wij boven de zestig jaar zijn, hebben wij meer tijd. Tijd om 

naar eigen inzicht te besteden. Dat is pure luxe dat is rijkdom. 

Natuurlijk is geld op de bank heel fijn. Hoera, voor een gevuld 

reservepotje. Heerlijk een beetje spaargeld. Maar meer vrije tijd 

is nog fijner en kostbaarder. Er is niets zo relaxed, dan als je je 

bij het opstaan kunt afvragen: wat ga ik vandaag eens doen? 

Dat is een luxe levensstijl. Dat is pas echt rijk zijn. 

U hoeft helemaal niets te doen. Dat boek – waar iedereen het 

over heeft – bent u niet verplicht te lezen. U kunt opstaan wan-

neer u wilt. U mag nee zeggen. U hoeft niet thuis te blijven of 

weg te gaan. Oppassen is geen plicht. Uw opvoedtaak zit erop. 

Het is prima om een dag niets zinnigs te doen. Lekker luieren is 

een optie.  

Maar pas op: niets doen is ontzettend moeilijk, je weet nooit, 

wanneer je klaar bent. Voor het geval u toch iets met die zeeën 

van tijd wilt doen, vindt u hierbij een aantal suggesties. De lijst 

is niet gebonden aan een jaargetijde. Denk aan de gouden 

regels: 1) Doe iets waarvan u geniet. 2) Stel realistische doelen. 

3) Niets moet, alles mag.  

Voorbeeld: Maak een persoonlijke To-Do list. Tip: Gooi bij het 

afstrepen van elk item € 10,00 in een pot. Doe na het weg-

strepen van alle activiteiten iets geweldigs voor uzelf met de 

inhoud!  

https://www.seniorenraadoss.nl/content/28287/news/clnt/3959701_1076505.jpg?width=1600&height=1200&mode=max
https://www.seniorenraadoss.nl/content/28287/news/clnt/3959701_1076505.jpg?width=1600&height=1200&mode=max
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- Leer geocachen 

- Maak een stadswandeling en bekijk alle bijzondere gebouwen 

- Ontdek luisterboeken 

- Of een leuke podcast 

- Maak een sudoku puzzel 

- Neem wekelijks een gezichtsmasker 

- Bak koekjes  

- Doe vrijwilligerswerk 

- Ontdek gratis e-cursussen 

- Leer ‘n Rubik’s kubus op te lossen 

- Vraag of u een dag mee kunt helpen in een dierenasiel   

- Eet dingen geblinddoekt, geniet van de geur, smaak en textuur 

- Koop een nieuwe smaak thee of koffie 

- Leer breien of haken (ook heren)  

- Zet de tent op in de tuin en slaap een nachtje onder de sterren 

- Ga een nieuwe taal leren 

- Neem de tijd om eens echt, te praten met uw partner 

- Doe de belastingaangifte eerder dan verplicht is. 

- Repareer een kledingstuk. 

- Haal de stofkam door alle verzekeringspolissen 

- Maak lekkere gezonde maaltijden en vries ze in. 

- Maak een bijzonder kledingstuk dat nergens te koop is 

- Ruim uw mailbox en spam box op 

- Schrijf  uw begrafenis/crematie wensen op en bewaar het goed 

- Maak de binnenkant van de auto schoon 

- Ga eens picknicken – op een kleed - in uw eigen tuin 

- Verknip oude zachte truien tot dekentjes voor het dierenasiel 

- Probeer een eetstijl uit die totaal anders is, dan U gewend bent 

- Bedenk iets dat U altijd al wilde doen maar nooit tijd voor had 

 

Als laatste tip:  
Geniet van elke vrije dag want tijd, is het nieuwe rijk 

  

http://www.happyhikers.nl/geocachen/
https://gratisluisterboeken.nl/
http://www.podcastluisteren.nl/
https://sudokus.robinu.nl/
http://www.24kitchen.nl/thema/koekjes-bakken
https://www.ikwilvrijwilligerswerkdoen.nl/oss
http://www.learnit.nl/gratiscursus/
https://rubiks-kubus-oplossen.nl/
https://dierenopvangoss.nl/
https://www.handwerk.nl/leren-breien/
https://nl-nl.duolingo.com/
https://www.tipsenweetjes.nl/mode-en-beauty/zo-kun-kleine-gaatjes-kleding-repareren-en-er-komt-geen-naald-aan/
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Humor en tragedie   
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Woordkraker februari 
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Filippine 53 

 
 

1. Bewaarplaats voor tegenstanders van bezetters 

2. Zij die voor hun doelen geen middel schuwen 
3. Hierover sprak Xandra Schutte 30-12-17 in Radio 

Brainwash  
4. Beroemd om zijn geweldloos verzet  

5. Hoofdrolspeler in film over ontsnapping van 
Duivelseiland  

6. Italiaanse ‘Vader des vaderland’  
7. Wat deed Bartje niet voor bruine bonen?  

8. Beroemde vrouwelijke held uit de 2e wereldoorlog  
9. Zat jarenlang gevangen op Robbeneiland  

10. Al 11 jaar draaiende Nederlandse musical  

11.  Gevangenis waaruit het zeer moeilijk is te ontsnappen 
12.  Opvang voor door mannen bedreigde vrouwen 

13.  Schreef “Wij slaven van Suriname” 
14.  Schrijver van “Als adelaars vielen zij aan” 

15.  Legendarische held uit de Friese geschiedenis 
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Sudoku Plus nr. 52 
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Oplossing puzzels uit Bij de Tijd nr. 1   
 
Woordkraker januari 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Filippine 52 
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Oplossing Sudoku Plus nr. 51  
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Column  hoezo goede voornemens  
 

 
 

Mijn Carolien en ik doen elk jaar weer ons best via een Nieuw-

jaarskaart onze ‘beste wensen’ over te brengen. Let wel ‘wen-

sen’, geen ‘voornemens’. Met ‘voornemens’ heb ik het niet meer 

zo! Dat komt niet doordat ik niets te wensen heb, maar eerder 

doordat ik mijn vertrouwen in ‘een goede afloop’ langzaam kwijt 

aan het raken ben. Carolien schrok een beetje toen ik haar dat 

vertelde. 

‘Maar Doosje toch, word je nu depri?’ zei ze. 

‘Ach Carolien, depri. Wat heet depri ... ik zou het eerder bang 

willen noemen. Wat heeft het voor zin voornemens te maken als 

je bang bent dat ze toch niet uit kunnen komen.’ 

‘Ja, als je zo begint! Je kunt toch op zijn minst probéren ze uit 

te laten komen.’ Een beetje meewarig kijk ik haar aan: ‘Was het 

maar zo simpel! Lag het maar aan mij!’ Ik schud mijn hoofd. 

‘Mijn angst bestaat er juist in dat ik vrees steeds minder 

zeggenschap te hebben.’   

‘Nou, jij bent wel aan een bakkie koffie zegt ze en verdwijnt naar 

de keuken.‘Wel’, zegt ze, als we aan de koffie zitten, ‘leg het me 

nu maar eens uit!’    

‘Nou Caro, hoe vaak hebben jij en ik afge-

lopen jaren niet gepraat over Amerika, over 

hoe onder Trump daar dingen gebeuren die 

wij niet voor mogelijk gehouden hebben.’  

Ze knikt: ‘Je doelt op dat ze feiten ontken-

nen, dat ze een niet bestaande, nieuwe wer-
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kelijkheid creëren, een die hen beter uitkomt. Ze weven een web 

van leugens, waarmee ze de aanval openen op alles en iedereen 

die  het niet met hen eens is. En die aanvallen worden steeds 

agressiever en steeds gewelddadiger … uitmondend in de 

bestorming van het Capitool.’ 

Carolien knikt: ‘En nu zie je hier bij ons dat ook gebeuren?’  

‘Precies, jij ziet het dus ook.’  

‘Als je de complottheorieën bedoelt en de groeiende agressie, ja 

dat zie ik natuurlijk ook. Doos, ik vind dat ook beangstigend, 

maar wij zijn toch nog lang geen Amerika, toch?’ 

‘Nou daar ben ik nog niet zo zeker van. Ik ben juist bang dat we 

hard op weg zijn een domme kopie te worden. Hier gebeuren 

toch inmiddels ook bijna dagelijks dingen die we niet voor mo-

gelijk gehouden hebben. Dat begint al met de verbale aanvallen 

en bedreigingen door politici in de Tweede kamer. En ja, 

Carolien, woorden doen er wel degelijk toe! En wat mij daarbij 

bang maakt, is dat er weinig of niets aan gedaan wordt. 

Daarmee geef je toch een signaal af dat het allemaal niet zo erg 

is. Zo’n kamervoorzitter heeft de macht iemands microfoon uit 

te zetten; iemand de kamer te laten verlaten. Maar ze doet het 

niet. Veel politici spreken er schande van, maar doen zelf ook 

verder niets.   

‘Ja maar’, springt Carolien in, ‘er is toch ook nog zoiets als de 

vrijheid van meningsuiting?!’ Mijn hoofd kleurt rood: ‘Wat Caro-

lien? Wat? Dat is verdomme het smoesje waar ze altijd mee op 

de proppen komen. Lekker makkelijk, hè! Je hebt gelijk, die vrij-

heid is een grondrecht, maar er zijn meer grondrechten en ik 

begrijp echt niet dat wanneer grondrechten met elkaar botsen, 

de vrijheid van meningsuiting altijd prevaleert.  

Echt, Carolien, ik heb het er helemaal mee gehad! En dan ook 

nog die ‘verongelijktheid’, die steeds groeiende onverdraag-

zaamheid: de moord op Peter R. de Vries, bedreigingen nu van 

van de Heuvel, van Kaag, Rutte, Wilders, die al jaren niet zonder 

beveiliging kan. Als je het ergens niet mee eens bent, als iets je 
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niet zint, hup erop af en er korte metten mee maken.’ Ik leg het 

moede hoofd op tafel. ‘Ik ben er klaar mee! Helemaal klaar mee!’ 

‘Waarom schrijf je dan geen open brief naar de kranten?’ 

‘Alsof dat enige zin zou hebben. Ik ‘blame’ de sociale media: 

 

 

 

 

 

 

daar mag en kan alles gezegd worden, kan worden opgehitst, 

opgeroepen worden tot geweld. Konden we die hele sociale 

media maar afschaffen!’ Carolien lacht.  

‘Ja lach maar, maar ik meen het. Ik word er niet goed van, iedere 

keer weer dat ik hoor dat er ambulancemedewerkers aangeval-

len worden, dat zorgpersoneel bedreigd wordt …   al dat gebrul 

en gebral.  

Van mij mogen ze ook 2G invoeren. Overal, ook op het werk! 

Dwing je daarmee mensen zich te laten vaccineren? Nee! Die 

keuze blijft aan hen! Maar ze moeten dan wel de consequenties 

nemen. En dat willen die ‘watties’ nou net niet. Dat het niet 

accepteren van consequenties juist consequenties heeft voor de 

wel gevaccineerden, kan ze aan hun reet roesten! Sorry voor 

mijn taalgebruik, maar genoeg is genoeg!’  

Carolien geeft me een kus en zegt: ‘Schrijf er dan maar een 

column over. 

 

Doosje.   
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Recept van de maand februari  
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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 
 

  
 
 
 

_______________________ 
 

  
Kinepolis Oss 
 

Respekt 
 

10 en 11 februari 
  

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 

mailto:b.cramer2@kpnplanet.nl
mailto:akkermansrein@gmail.com
mailto:lydiavandervossen@hotmail.com
mailto:ebbengeert@gmail.com
mailto:aad.wildenburg@kpnplanet.nl
mailto:ebbengeert@gmail.com
mailto:j.k.groot@hccnet.nl
mailto:j.k.groot@hccnet.nl
mailto:akkermansrein@gmail.com
mailto:ebbenjose@gmail.com
mailto:aad.wildenburg@kpnplanet.nl
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