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Hoera !!! 
 

Dinsdag 1  maart koffiedrinken 
                   met wat lekkers 

 
In de Meteoor 
 

 

Personalia   

  

Kroonjaren 
 

12 – 03 mevr A.F. Bakker 70 

13 - 03 dhr Rien Bakker 85 

 

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 

Als ik dit schrijf, is het wat corona een beetje dubbel: 

veel besmettingen, maar weinig of geen extra zieken-

huisopnamen. Maar versoepelingen staan voor de deur 

of zijn inmiddels ingegaan. We kunnen elkaar weer 

gaan ontmoeten zonder hinderlijke beperkingen, maar ik denk, 

dat een beetje voorzichtig blijven best goed is. Bij een beetje 

twijfel om aan een activiteit mee te doen, geeft een zelftest, ook 

voor jezelf, een gerust gevoel.  

De gemeenteraadverkiezingen staan voor de deur en wat is er 

voor ons ouderen positief? Tot op heden heb ik over ouderen nog 

niets bijzonders gelezen, terwijl we toch een grote groep kiezers 

zijn. Omdat we, buiten de Seniorenraad, weinig van ons laten 

horen, zijn we voor de politieke partijen niet van belang. 

Het lijkt mij zinvol om de komende tijd verkiezingsprogramma’s 

te bekijken en te zoeken naar zaken die voor ons van belang zijn 

en dan te stemmen op een partij die iets voor ouderen wil doen. 

Uiteraard wel proberen populistisch gedoe te vermijden! 

In de vorige Bij de Tijd schreef ik over het nieuwe kabinet en de 

twijfel die bij mij wordt opgeroepen t.a.v. de financiën van 

ouderen. Mijn gevoel was juist, er is (nog) niets veranderd, men 

gaat kijken hoe men de ouderen financieel tegemoet zou kunnen 

komen. Duidelijk is, dat de koppeling van de AOW aan de 

uitkeringen wordt verbroken, het kost teveel geld. Alles wijst er 

op, dat maatregelen worden genomen waaraan de meeste 

ouderen niets hebben omdat hun inkomen dusdanig laag is, dat 

lagere belastingen geen effect hebben. Hoe dom kunnen mensen 

zijn. Enig lichtpuntje kan zijn, dat de pensioenen een beetje 

verhoogd kunnen worden, maar ook dat is niet voor iedereen 

weggelegd en zet weinig zoden aan de dijk.  

Toch positief blijven ?? 
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(bijna) niet te geloven  
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BERICHT VAN HET BESTUUR 

 

 
 
 
 

 

Algemene ledenvergadering 

 
21 April 2022 houden we de Algemene Leden Vergadering (ALV).  
Aanvang:  14.00u  
Plaats:      De Meteoor, zaal Grote Beer.  
 
De agenda   

1.   Opening en woord van welkom 

2.   Mededelingen van voorzitter & secretaris  

3.   Verslag vorige jaarvergadering - ALV  

4.   Jaarverslag 2021 

5.   Financiën   

6.   Verslag kascommissie  

7.   Begroting 2022 

8.   Instellen kascommissie  

9.   Aan-, aftreden en herbenoeming bestuursleden 

10. Rondvraag en wat verder ter tafel komt  

11. Sluiting 

 

 

Wat betreft agendapunt 9: 

Geert Ebben is aftredend als penningmeester en is niet herkiesbaar. 

José Ebben is aftredend als coordinator activiteiten. 
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OPROEP 

Het bestuur roept met klem leden op zich verkiesbaar te stellen  

voor een functie in het bestuur!! 

 

De agenda, het jaarverslag 2021, het verslag van de vorige ALV 

en het rooster van aan-, aftreden en herbenoeming bestuurs-

leden zijn vanaf twee weken vóór de ALV op aanvraag bij de 

secretaris op te vragen. 

 
 

 

 

Poëzie 
 

 

Rustend op de tak, 

 

staartje parmantig omhoog; 

 

winterkoninkje. 

 

 

               

                                                     Cilian 
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TI-JO TOURS 
 

 
 
 

 
 

 

Re-activeren … zonder cursus 😉  

 

Dat hadden we een maand geleden niet gedacht: we ‘mogen’ 

weer … terrasje pakken, naar de film of theater, maar vooral: 

weer samen koffiedrinken!!!! 

Dat gaat Ti-Jo met u vieren. 

Op dinsdag 1 maart a.s. gaan we weer koffie drinken bij De 

Meteoor!! Vanaf 10.30u. Neem gerust uw logerende zwager of 

goede vriendin mee als dat zo uitkomt. ALS u maar komt. Zo’n 

zin hebben we om elkaar weer eens te zien (‘Eh…ken ik u nog?’). 

Zonder mondkapje en klaar voor een goed gesprek.  

Ti-Jo zet lekkere taart voor u neer, dat hélpt! 

Om even praktisch te zijn (hoeveel taart) enzo, vragen wij u 

even te mailen (bellen, appen, schrijven mag ook) : ik kom, met 

1 of 2 ps →  tineke.akkermans@home.nl , van Sonsbeeckstraat 

12, 5344 JB, Oss, 06 30 65 77 61   

Het eerste kopje koffie (of anderszins) én de taart krijgt u van 

ons, een volgende consumptie betaalt u zelf.   

Graag uiterlijk  aanmelden tot zondag 27 februari a.s. 23.55u 

 

activiteiten-kalender - voorlopig  

 

Als deze BdT uitkomt, heeft de BAG ( Brede Activiteiten Groep) 

na twee jaar (!) een bijeenkomst gehad. Om te brainstormen 

mailto:tineke.akkermans@home.nl
tel:06%2030%2065%2077%2061


9 Bij de tijd 

over:  wat kunnen we wanneer weer aanbieden als activiteit, 

zonder te hard van stapel te lopen.  

Tot een ‘echte’ JAV (Jaarvergadering)  plaatsvindt, plant Ti-Jo 

voor de komende maanden de volgende zaken … Deus 

Volentibus (‘als godje ‘t blieft, zeggen ze in Brabant) 

 

  wat waar 

di   1 maart koffie + taart v.a. 10.30u Meteoor 

do  31 maart filmochtend + erwtensoep Meteoor 

    

do  7 april koffiedrinken v.a. 10.30u Meteoor 

   

ma 25      april bezoek aan Vrijheidsmuseum Groesbeek 

   

di    3     mei koffiedrinken v.a. 10.30u Meteoor 

di   10 mei Jubileum-uitstapje + 

buffet 

Info volgt 

 
Filmochtend  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Ti-Jo komt graag terug met haar oorspronkelijke ‘november-

activiteit’:  film + lunch.  Erwtensoep: gewone of vegetarische,  

mét roggebrood. Dat kàn nog in maart hè? Zo kunnen we  

napraten over de film, als we dat leuk vinden. Welke film? 

(Ruim) twee jaar geleden keken we naar de film Intouchables  
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(wereldberoemd) en nu stellen wij u voor aan de beoogde 

opvolger (kwa kassa dan): La famille Bélier. We geven nog niet 

te veel van de inhoud prijs, maar in grote lijnen gaat dit verhaal 

om Paula, de 16-jarige (hórende)dochter van dove ouders en 

een dove broer in een Frans dorpje. Paula blijkt een geweldig 

zangtalent te zijn.  

Ondanks deze ‘problematische’ setting een hilarische en ontroe-

rende film.  

We doen het zó:  

 

09.30u  binnenlopen  (en koffie) 

10.00u  start film deel 1  
11.00u  koffiepauze  

11.15u  start film deel 2 
12.30u  lunch 

 
Graag opgeven voor deelname tot uiterlijk maandag 28 maart 

door overmaking van  €3,50  naar Geert Ebben 

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

* Zet er VEG achter als u vegetarische erwtensoep wilt  

   (en een alternatief voor ‘spek’)  

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

* ASV-leden die zich in november j.l. al hadden opgegeven, 

   blijven gewoon als deelnemer ‘staan’  tenzij zij zich expliciet 

   afmelden.  

Reeds betaald geld komt dan terug. 

 

 

Wissewasje  
Na weken vol Me Too-boosheid, genderdiscussies en Black Life 

Matters en alle grensoverschrijdend gedrag in de media (her)-

ontdekte ik – tot mijn vreugde-  de Spotprent, de Grap … 
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Denk niet dat ik genoemde zaken niet vreselijk vind, maar de 

eruit volgende hausse van afrekenen met goed-niet/goed ge-

drag (‘wokeness heet dat, oma’) heeft een zéér deprimerend 

effect op mijn gedachten. Móet dat nou zo? Die publieke ‘hek-

senjacht’? Er zit niet veel goeds in die denkwereld van mij, beken 

ik u stiekem. Ik blijk vaak genoeg van vooroordelen e.d. vervuld 

(het lijkt mij bijv erg vervelend als je niet weet of iemand  een 

man of een vrouw is) maar jaaaaaaa,  wat doe ik nu met dat 

besef. Ik word er soms treurig van, zal ik maar zeggen.  

Maar daar is dus … De Grap. 

Een paar keer per week verrast onze krant (de VK) me op 

práchtige exemplaren. Ook het (soms vermaledijde) Facebook 

blaast een partijtje mee (groep: Peter van Straaten)  

De Grap dus. Misschien niet altijd even geslaagd, niet altijd 

alleen om te lachen,  maar door mij in toe-nemende mate 

opgezocht en gewaardeerd. Hoe in één of enkele plaatje(s) de 

complexiteit van ons gedachtengefriemel en goed-/fout-oordeel 

op rake wijze wordt getroffen (‘de keizer heeft geen kleren aan’), 

vind ik geweldig! En … relativerend. Zó kan ik ook naar mijn 

eigen rol kijken. Hier een paar voorbeeldjes: 
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13 Bij de tijd 

Gedicht van de maand  
 
 

We blijven even bij de kracht van het bééld om een gecompli-

ceerde situatie samen te vatten. En om ons steeds op het 

verkeerde been te zetten. Dat is óók relativeren.  

 
Joris Jan Bas  (Ted van Lieshout ( 2013?)  

 
Joris Jan Bas uit Koog aan de Zaan  

trok op een ochtend een jurkje aan.  
 

Toen ging hij naar school met een strik in zijn haar  
en alle kinderen pestten hem daar.  
 

Kan me niet schelen, riep Joris Jan hard  
Ik ben tenminste een beetje apart  

 
niet zo gewoon als de rest van de klas.  

Nou zeg, die durfde, die Joris Jan Bas!  

De volgende ochtend in Koog aan de Zaan  

had iedere jongen een jurkje aan,  
 

behalve een jongen met haar groen als gras.  
Je mag drie keer raden wie of dát nou was  
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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 

februari. 

 

 

UW AANDACHT WAARD 1 
 

AOW dreigt af te glijden naar bijstandsregeling 
In 1956 ontstond de Algemene Ouderdomswet. Oorspronkelijk 

bedoeld voor arme ouderen die niet meer in staat waren om te 

werken. Het werd een volksverzekering (vandaar de A in AOW). 

De uitkering was op minimumniveau. Het parlement dacht dat 

de AOW ooit, niet meer nodig zou zijn als iedereen, een eigen 

pensioen zou hebben opgebouwd. Dat idee bleek niet te kloppen 

met de werkelijkheid. De AOW-hoogte steeg steeds trager. De 

AOW dreigt nu af te glijden naar een bijstandsregeling als deze 

niet meestijgt met het minimumloon. En dat raakt veel meer 

Nederlanders dan vaak wordt gedacht. 

Uit onderzoek blijkt ook, dat door de verhoging van de AOW-

leeftijd de laagstbetaalden langer moeten doorwerken. Men kan 

daardoor minder lang van het pensioen genieten dan hogere 

inkomens. 

 

Hieronder een artikel uit De Volkskrant dat helder maakt dat 

AOW meer Nederlanders raakt dan we denken. 
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Ook jongeren hebben belang bij koppeling AOW aan 

minimumloon 

De AOW dreigt af te glijden naar een 

bijstandsregeling als deze niet meestijgt met het 

minimumloon. En dat raakt veel meer Nederlanders 

dan vaak wordt gedacht. 

Harrie Verbon 27 januari 2022, 17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagjesmensen op de Houtribdijk bij Lelystad. 

Beeld ANP/ Robin van Lonkhuijsen 

 
Bijna zeventig jaar geleden ging de parlementaire discussie over 

een nieuw in te voeren overheidspensioen voor een groot deel 

om de vraag of die nieuwe regeling een volksverzekering of een 

sociale voorziening zou moeten worden. Bij een sociale voor-

ziening kan de regeling zich specifiek richten op mensen zonder 

voldoende middelen van bestaan, de bijstand is daar een 

voorbeeld van. Dat heeft als voordeel dat de overheid geen geld 

hoeft te spenderen aan mensen die zich prima kunnen redden. 

Het nadeel, echter, is dat als veel mensen worden buiten-

gesloten, de steun voor zo’n regeling niet al te groot zal zijn. 

file://///auteur/Harrie%20Verbon
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Dat laatste gaf de doorslag: het parlement wilde een overheids-

pensioen voor iedereen. Zo kregen we in 1956 de Algemene 

Ouderdomswet, oorspronkelijk bedoeld voor arme ouderen die 

niet meer in staat waren om te werken, maar die toch een 

volksverzekering werd (vandaar de A in AOW). De uitkering was 

op minimumniveau, maar er leefde in het parlement ook het idee 

dat de AOW ooit niet meer nodig zou zijn, namelijk als iedereen 

een eigen pensioen zou hebben opgebouwd. 

Toen kwamen de jaren zestig met de loongolven van de 

hoogconjunctuur en bleken de AOW en andere minimumuit-

keringen steeds verder achterop te raken. Dat was de aanleiding 

voor de ‘koppeling’ die begin jaren zeventig werd ingevoerd. Het 

idee was eenvoudigweg dat het minimumloon de gemiddelde 

loonstijging zou volgen en dat de minimumregelingen, waar-

onder de AOW, het minimumloon zouden volgen. De AOW zou 

daarmee, tot in lengte van dagen, welvaartsvast zijn. 

Werkloosheid 

Maar toen kwamen de jaren tachtig met stijgende werkloosheid 

en een explosieve stijging van de kosten van de Wet op de 

arbeidsongeschiktheid (WAO). Het gevolg was dat het parlement 

de koppeling de facto buiten gebruik stelde. De AOW en andere 

minimumregelingen kwamen op achterstand. Voor de overheid 

was dat goed nieuws, want hoewel het aantal ontvangers 

voortdurend toenam, daalden de AOW-uitgaven als percentage 

van het nationaal inkomen tot in deze eeuw. 

In de jaren nul begon het Centraal Planbureau (CPB) 

berekeningen over de houdbaarheid van de AOW te publiceren. 

Door de vergrijzing zou deze leiden tot torenhoge belastingen of 

een exploderende overheidsschuld. Hierbij nam het CPB aan dat 

de regeling welvaartsvast zou zijn, eraan voorbijgaand dat dit 

beleid meestal niet – zie boven – werd uitgevoerd. Desondanks 

waren de berekeningen voldoende aanleiding om de AOW-
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leeftijd te verhogen. Ieder jaar kruipt deze omhoog, om 

uiteindelijk op 69,5 jaar uit te komen. 

Zo wordt dus met het excuus dat de AOW welvaartsvast is, de 

bescherming die de AOW aan de laagstbetaalden bood, 

langzaam uitgehold. Wat dit betekent voor de mensen voor wie 

deze uiteindelijk was bedoeld, laat zich raden. Uit onderzoek 

blijkt dat door de verhoging van de AOW-leeftijd de 

laagstbetaalden langer moeten doorwerken en minder lang van 

hun pensioen kunnen genieten dan hoge inkomens. 

Rekening van 2 miljard 

Het kabinet wil nu een eenmalige verhoging van het 

minimumloon niet door laten werken in de AOW. Sheila Sitalsing 

vindt dat prima, zo betoogt ze in haar column. Waarom moet je 

jongeren een rekening van 2 miljard euro laten betalen, vraagt 

zij retorisch. Arme ouderen kunnen volgens haar ook met 

specifieke maatregelen geholpen worden. 

Maar daarmee glijdt de AOW verder af naar een regeling op 

bijstandsniveau waar het parlement bij aanvang juist níét voor 

had gekozen. Het motief er alsnog een sociale voorziening van 

te maken, is volgens Sitalsing dat het toch maar om 88 duizend 

‘arme’ (haar aanhalingstekens) gepensioneerden gaat. Dat 

schrijft zij op gezag van CBS-econoom Pieter Hein van Mulligen. 

Toevallig publiceerde het CBS afgelopen week ook een overzicht 

van het aantal mensen dat geen aanvullend pensioen bij hun 

werkgever opbouwt. Dat blijken er bijna één miljoen te zijn, 

onder wie zo’n 400 duizend mensen met een laag huishoud-

inkomen. 

Ik zou die 400 duizend mensen aanraden niet mee te doen met 

de ‘jongerenrevolte’ tegen de koppeling van de AOW die 

Sitalsing min of meer propageert. Zij kunnen wel eens met lege 

handen komen te staan als zij de AOW-leeftijd bereiken. 

Harrie Verbon is em. hoogleraar openbare financiën aan de Universiteit van 

Tilburg  

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/het-is-onbegrijpelijk-dat-er-nog-geen-jongerenrevolutie-is-uitgebroken~b592814b/
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/02/witte-vlek-op-pensioengebied-2019
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/02/witte-vlek-op-pensioengebied-2019
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UW AANDACHT WAARD 2 
 

Digitaal contact met je huisarts 

 
Met steeds meer huisartsen is digitaal contact mogelijk. 

Een afspraak maken, herhaalrecept aanvragen of een 

korte vraag stellen. Het kan via de computer. 

 

Mogelijkheden 

Online contact met de huisarts maakt wachten aan de telefoon 

en soms zelfs een bezoekje aan de praktijk niet meer nodig. Een 

aantal mogelijkheden zijn: 

• Afspraak maken In een digitale agenda kiest u een zelf goed 

moment uit voor een afspraak met de huisarts. 

• Herhaalrecept aanvragen Via een website vraagt u een 

herhaalrecept aan. Bellen met de herhaalreceptenlijn of met 

het lege doosje langs de praktijk is verleden tijd. 

• E-consult  De mogelijkheid om op elk willekeurig moment 

een vraag te stellen aan de huisarts. Hij/zij beantwoordt deze 

dan vervolgens op een voor hem/haar geschikt moment. 

Ideaal voor vragen waarbij een bezoek of telefoontje eigenlijk 

niet nodig is. 

• Videoconsult Door middel van een videoverbinding hebt u 

contact met de huisarts. Het scheelt een bezoek aan de 
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praktijk en is toch iets persoonlijker dan een telefoongesprek. 

Nog maar weinig huisartsen doen dit. 

• Medicatiepaspoort  Een overzicht van alle gebruikte 

medicatie en eventuele gegevens over de medicatie. Handig 

om bijvoorbeeld uit te printen en mee te nemen op vakantie. 

• Labuitslagen bekijken De uitslagen van labonderzoeken 

zijn online te bekijken. Zo hoeft u niet op een bepaald tijdstip 

bereikbaar te zijn voor een telefoontje. 

• Medische informatie Extra informatie over bijvoorbeeld een 

aandoeding is online te vinden.  

Verschillen per huisarts 

Lang niet elke huisartsenpraktijk biedt al deze opties. U kunt het 

beste op de website van uw huisarts kijken of neem contact op 

met de praktijk om te informeren naar de digitale activiteiten. 

Veilige omgeving 

Het contact met een huisarts is altijd persoonlijk en 

vertrouwelijk. Dat is natuurlijk ook het geval met het digitale 

contact. Daarom is het van belang dat dat plaatsvindt in een 

beveiligde omgeving. Zo hoort een e-consult niet te lopen via de 

e-mail, maar via een speciaal systeem of website. 

MijnGezondheid.net 

MijnGezondheid.net is een beveiligde website die een huisarts 

daarvoor kan gebruiken. Als uw huisarts dat doet, dan kunt u 

inloggen met DigiD. Hebt u dat niet of werkt dat niet? Dan moet 

u zich eerst via de huisarts eenmalig aanmelden. Vaak kan dat 

via de website van de praktijk. Daarna kunt u altijd inloggen op 

de site. 

DigitaleZorgGids 

Patiëntenfederatie Nederland ziet digitale zorg ook als een 

belangrijk hulpmiddel.  

Vandaar dat de federatie DigitaleZorgGids.nl is gestart. Die 

website brengt digitale zorgproducten in Nederland in kaart. U 

leest hier meer over de verschillende digitale zorgdiensten en – 

 

https://www.seniorweb.nl/artikel/medische-zaken-regelen-mijngezondheidnet
https://www.seniorweb.nl/artikel/dit-kunt-u-allemaal-met-digid-doen
http://www.patientenfederatie.nl/
https://www.digitalezorggids.nl/
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producten, en waar deze diensten beschikbaar zijn.  

Meer over dit onderwerp 

• Online afspraak maken coronatest 

• Medische gegevens volgen met Volgjezorg 

• Medische zaken regelen via MijnGezondheid.net 

Computerhulp nodig? 

Hebt u een vraag naar aanleiding van dit artikel? SeniorWeb-

leden kunnen hun vraag stellen aan de vrijwilligers van PCHulp. 

Nog geen lid, maar wel hulp nodig? Ontdek dan de voordelen 

van het SeniorWeb-lidmaatschap. 

 

UW AANDACHT WAARD 3 

 
 

 

 

 

 

Zo regelt u meer aanspraak 

Gepubliceerd:   Gewijzigd op:  
24 februari 2017  30 januari 2022 
 

Het is prettig om een praatje te maken en gehoord en 

gezien te worden. Wat uw omstandigheden ook zijn, zo 

zorgt u ervoor dat u onder de mensen blijft en zich niet 

alleen voelt. 

Misschien kunt u slecht lopen of bent u veel aan bed gebonden. 

Of misschien wonen vrienden en familie ver weg en kent u weinig 

mensen uit de buurt. Er kunnen veel redenen zijn waardoor u 

https://www.seniorweb.nl/artikel/online-afspraak-maken-coronatest
https://www.seniorweb.nl/artikel/medische-gegevens-volgen-met-volgjezorg
https://www.seniorweb.nl/artikel/medische-zaken-regelen-mijngezondheidnet
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minder vaak contact heeft met anderen dan u misschien wilt.  Er 

zijn veel organisaties, initiatieven en mogelijkheden die hierin 

iets voor u kunnen betekenen. Dat kan telefonisch, via de post 

of mail of door buurtgenoten te leren kennen. Hieronder vindt u 

een overzicht van een aantal mogelijkheden die er in Nederland 

zijn om nieuwe contacten te leggen. 
Kluppen 

Op de Klup-app vindt u wekelijks meer dan 200 activiteiten 

waaraan u mee kunt doen. Kluppen.nl richt zich op 50-plussers 

in Nederland. De activiteiten worden door de leden zelf 

georganiseerd en variëren van wandelen tot varen over de Vecht 

en van een weekendje Wadden tot een zomerse borrel aan het 

water. Het lidmaatschap van Klup is afhankelijk van de vorm die 

u kiest, bijvoorbeeld 59,95 euro voor 12 maanden (2022) en 

4,99 eur per maand. Inschrijven en een profiel aanmaken gaat 

via de Klup-app. Daarna kunt u zoeken naar activiteiten of naar 

Klup-deelnemers in uw buurt. Kijk voor meer informatie en het 

downloaden van de app op Kluppen.nl.  

De Luisterlijn 

Er kunnen momenten zijn waarop u er behoefte aan heeft om 

even met iemand te praten. De Luisterlijn is een hulpdienst waar 

u dag en nacht uw verhaal kunt doen. U kunt zo vaak bellen als 

u wilt. Chatten of uw verhaal delen per e-mail kan ook. In alle 

gevallen kunt u er van op aan dat uw gesprekken vertrouwelijk 

blijven. U belt naar De Luisterlijn tegen een lokaal tarief. 

Ouderwetse post 

Het is leuk als er iemand belt, maar verjaardagspost, 

vakantiepost, een gedichtje of een mooie ansichtkaart is ook iets 

om naar uit te kijken. Daarom is project Postmaatje in het leven 

geroepen. U kunt zich gratis aanmelden, waarna u gekoppeld 

wordt aan een postmaatje. Het postmaatje schrijft zo'n vier tot 

acht keer per jaar naar u. Mocht u het leuk vinden om te 

antwoorden dan kan dat uiteraard, maar het is niet verplicht. 

https://kluppen.nl/
https://www.deluisterlijn.nl/
https://www.postmaatje.nl/
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Pak oude contacten weer op 

Soms verliest u mensen uit het oog. Buren, oud-collega’s, 

klasgenoten en vrienden van vroeger. Maak een lijstje van 

contacten die verwaterd zijn. Is het een idee om de vriendschap 

nieuw leven in te blazen? Facebook is een makkelijke manier om 

oud-bekenden terug te vinden. Ook kunt u beeldbellen met 

mensen die niet direct bij u in de buurt wonen of bijvoorbeeld 

met uw kleinkinderen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Met 

Whatsapp, een communicatiemiddel voor uw smartphone, kunt 

u heel eenvoudig chatten. Dit kan zelf met beeld erbij. Vindt u 

het moeilijk om uw weg te vinden hierin? Aarzel dan niet en 

vraag hulp. U zult merken hoe makkelijk het is om andere 

mensen te bereiken via deze online wegen. Meer hierover leest 

u in het artikel Sociale media. 

Wandelpool.nl 

De Wandelpool is een wandelclub met zo'n 5000 leden verspreid 

over Nederland. Ieder lid kan zelf een wandeltocht organiseren, 

maar dat is niet verplicht. U kunt er ook voor kiezen alleen mee 

te wandelen. Deelname aan zo'n wandeltocht is gratis, maar u 

moet wel een abonnement hebben. Het goedkoopste 

abonnement kost 12 euro per jaar. Vindt u het leuk om te 

wandelen met een groep, dan is deelname aan een toch van de 

Wandelpool misschien iets voor u. 

Herkenning  

Niet iedereen kan over hetzelfde meepraten. Daarom kan het 

fijn te zijn om in contact te komen met lotgenoten. Informeer bij 

uw huisarts naar patiëntenverenigingen of meld u aan bij een 

lotgenotengroep. Praten helpt u in het verwerkings- en 

acceptatieproces, en het maakt dat u zich begrepen voelt. 

 

 

https://www.seniorweb.nl/artikel/videobellen-apps-en-mogelijkheden
https://www.ikwoonleefzorg.nl/actief/sociale-media
https://www.wandelpool.nl/
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Humor 
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OOK UW AANDACHT WAARD 1 

 

 
 

 

 

 

DigiBuurt  is  weer  open! 
Ook wij mogen u weer ontvangen om u te helpen met allerhande 

problemen met uw smartphone, uw computer of uw tablet (o.a. 

IPAD) 

DigiBuurt is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet om, op een 

gezellige en ontspannen manier, te helpen bij het verwerven van 

digitale vaardigheden en kennis. Het werkterrein van DigiBuurt 

is de regio Oss en omgeving. DigiBuurt is een club van ervaren 

vrijwilligers die zich belangeloos voor dit doel inzetten. 

OP maandagmiddag, op dinsdag / woensdagmorgen én –

middag kunt u zonder aanmelding bij ons ‘aanschuiven’ en uw 

vragen stellen. Ook kunt u zich weer inschrijven voor 1op1 

cursussen op het gebied van het beter leren kennen van uw 

telefoon, het kunnen beantwoorden van e-mails en whats-app 

berichten. 

Natuurlijk kunt u ook vooraf al aangeven wat uw vraag is:  Stuur 

een mail met de omschrijving van uw probleem naar: 

info@digibuurt.nl of App de vraag naar 06 5726 2117  

Wij zijn te vinden op de tussenetage van de Bibliotheek aan de 

Raadhuislaan 10 in Oss, natuurlijk met inachtneming van de 

gebruikelijke corona maatregelen.  

 

 

 

 

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
mailto:info@digibuurt.nl
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OOK UW AANDACHT WAARD 2 

Cineplus: West Side Story 

West Side Story, geregisseerd 

door Steven Spielberg, speelt zich 

af in 1957 in New York en toont het 

klassieke verhaal van heftige riva-

liteit en jeugdige liefde. In deze 

nieuwe verfilming van de bekende 

musical schitteren onder andere 

Ansel Elgort (Tony), Rachel Zegler 

(Maria), Ariana DeBose (Anita), 

David Alvarez (Bernardo) en Mike 

Faist (Riff). 

 
 
 
 
 

 

 

Donderdag 10 maart 

Kinepolis. Oss 

 

14.00u 
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OOK UW AANDACHT WAARD 3 

 
 

Gratis parkeren; fietsen in centrum 

toegestaan 
Gepubliceerd op: 12-01-2022 

Laatst gewijzigd op: 13-01-2022 

Burgemeester en wethouders van Oss opnieuw besloten dat er 

niet wordt gehandhaafd op fietsen in het centrum. En het is 

mogelijk om gratis te parkeren in de hele gemeente Oss. Het 

gaat om alle locaties met betaald parkeren, vergunninghou-

dersparkeren, blauwe zones en parkeergarages.  

Op deze manier willen we ondernemers in het centrum een 

steuntje in de rug geven. 

Alle parkeerautomaten zijn afgedekt, de slagbomen bij 

Jurgensplein staan omhoog en bij de garages Oostwal en 

Bergoss is aangegeven dat het parkeren gratis is. Zijn de 

slagbomen toch dicht? Dan moet u toch een kaartje nemen om 

er gratis uit te kunnen rijden. 

Dit besluit geldt tot en met 1 maart 2022.  
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Humor en tragedie   
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Is de app CoronaCheck nog nodig? 
vrijdag 18 februari 2022 
 

Het kabinet laat een aantal corona-

maatregelen los. Met ingang van 25 

februari mag en kan bijna alles weer. 

Toch is de Coronacheck-app soms nog 

nodig.  

 

 

In de persconferentie van dinsdag 15 februari is medegedeeld 

dat de coronapas gaat verdwijnen. Met twee voorbehouden:  

▪ Buiten Nederland kan mogelijk nog gevraagd 

worden om een vaccinatie-, herstel- of testbewijs.  

▪ Bij binnen-evenementen met meer dan 500 mensen 

zonder zitplaats moet iedereen een negatief 

testbewijs laten zien.  

 

In die gevallen kan de app Coronacheck handig zijn. Omdat 

daarin de bewijzen, via DigiD, opgehaald en getoond kunnen 

worden. 
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Woordkraker maart 
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maart  ‘22 32 

 

Filippine 54 
 

 
 

 
1. Jongens die meisjes ronselen  

2. Onverdraagzaamheid tegen LHBT’ers groep 
3. Hieronder leven zelfs in Nederland bijna een miljoen mensen  

4. Hier strijdt o.a. Amnesty International voor  
5. Simuleren van een overtreding in het voetbal 

6. Te goed zijn voor je huurwoning 
7. Staat centraal in roman “De tweede doodzonde” van Guilliou  
8. Roman van Mankiewicz uit 1956  

9. Hierin zette Renske Leijten haar tanden  
10. Zat 18 jaar op een eiland gevangen voor zijn overtuiging  

11. Hier zijn ze bij het UWV doodsbenauwd voor  
12. Kern van artikel 1 van de grondwet  

13. Kabinet blundert hierover nog steeds in Groningen  
14. Film uit 1993 met Michael Douglas    
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Sudoku Plus nr. 53 
 

  



 
maart  ‘22 34 

 

Oplossing puzzels uit Bij de Tijd nr. 2   
 
Woordkraker februari 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Filippine 53 
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Oplossing Sudoku Plus nr. 52 
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Column    Mijmeringen 
 

Caroline en ik zijn er half februari 

een week tussenuit geknepen. 

Heerlijk een week in een huisje 

boven op een berg in de Arden-

nen. Al in de auto op weg naar 

België kwam er een soort rust 

over ons, alsof er iets van ons 

afviel.  Op het gevaar af het te jinxen, stelde ik de vraag: ‘Hoe 

komt het toch dat, telkens als wij op vakantie gaan er als het 

ware een last van onze schouders valt? Ik bedoel, kom op, wij 

zijn beide pensionado’s, met veel vrije tijd; we doen alleen nog 

de dingen waar we zelf voor kiezen, zijn nog redelijk gezond, 

zeker in onze “bovenkamers” … over welke last hebben we het 

dan?’ 

‘Nou’, reageert Carolien, ‘het ligt ook niet zozeer aan wat wij 

doen of laten. Ik denk dat het de onrust om ons heen is die ons 

parten speelt.’ 

Ik neem de tijd deze kijk op me in te laten werken, maar dat 

blijkt niet zo’n goed idee. 

‘Doos, let op!!’ roept Carolien naast me. Nog redelijk op tijd, 

maar toch, voorkom ik een botsing. Één ding tegelijk neem ik 

me voor. 

Als we in Durbuy na een lekkere maaltijd aan de koffie zitten, 

opper ik: ‘Kun je voor mij eens toelichten wat je bedoelt met “de 

onrust om ons heen” waar we het in de auto over hadden. 

‘Ik denk dan vooral aan alles wat er in de wereld gebeurt: neem 

nou de dreiging rond Oekraïne, de blokkades van truckers in 

Canada, Parijs en weet ik waar nog meer. Of dichter bij huis de 

overvallen op posten van de GGD, de steekpartijen waarbij vaak 
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jongeren betrokken zijn … moet ik nog doorgaan?’ vraagt ze. Ik 

schudt van nee. 

‘Je hebt natuurlijk gelijk, dat ervaar ikzelf ook zo. Maar zo raar 

als het klinkt, dat kan ik vaak toch vrij makkelijk in mijn hoofd 

blokkeren. Waar ik het meeste last van heb, is wat ik noem mijn 

morele dilemma’s: als ik niet goed weet welk standpunt in te 

nemen, of, als ik dat wel weet, me een beetje schuldig voel over 

dat standpunt.’ 

‘Dat moet je me uitleggen’, zegt ze. 

‘Neem nou bijvoorbeeld de coronapas. Mij gaat het dan niet over  

1G of 2G of 3G, nee, wat me bezighoudt is af te wegen wat voor- 

en tegenstanders daarover denken. Dat vind ik moeilijk. Ik laat 

me wel eens meeslepen als ik iets onredelijk vind, maar daar 

heb ik dan later spijt van. Laats nog in een column van me.’ 

‘Ja maar, Doosje, uitgerekend in een column mag je ongenuan-

ceerd zijn, daar is een column net voor.’  

‘Maar dan nog! Laat ik een ander voorbeeld noemen: Me too. 

Volkomen terecht, vind ik, dat vrou-

wen grensoverschrijdend gedrag 

aan de kaak stellen. Ik vind het 

onbegrijpelijk wat mannen als 

Epstein, Overmars en noem ze 

maar op, allemaal doen. Walgelijk! 

Kijk, die kant van de zaak is voor 

mij volstrekt helder.Waar ik moeite mee heb, is, dat ik in andere 

zaken twijfel heb. Zoals bij de beschuldigingen aan die D66 

politicus Van Drimmelen of nog recenter tegen Volt politica 

Gündocan: in beide gevallen wordt niet uitgelegd wat er precies 

gebeurd is, waarvan ze beschuldigd worden. Zo graag als ik ook 

wil dat met name grensoverschrijdend sexueel gedrag gestraft 

wordt, ik heb af en toe het idee dat “meegelift” wordt op de Me 

too beweging. Verkrachting, aanranding … helemaal duidelijk; 

stafbaar. 
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Maar heb je het over intimidatie, onvriendelijke bejegening … 

dan zijn de grenzen veel vager. Dat vind ik moeilijk: aanpakken 

als iets niet door de beugel kan, maar dan moet de beschuldiging 

wel klip en klaar zijn. En daarbij komt ook nog eens dat in 

Nederland iemand onschuldig is, totdat zijn schuld bewezen is. 

Stel nu eens dat een beschuldiging niet serieus blijkt, dan is de 

beschuldige wel openbaar aan de schandpaal genageld. Daar zit 

ik mee.’ 

Carolien tilt haar lege glas op. Ik lust er ook nog wel een. Ik sta 

op en schenk voor ons beiden nog een glas van die heerlijke 

Ripasso in, die de eigenaar voor ons klaargezet heeft. 

‘Proost!’ zeg ik, ‘op een heerlijke week.’ 

Na even in stilte genieten van de rode wijn, schiet me nog iets 

te binnen. 

‘Weet je wat me ook rust geeft als we weg zijn van 

huis? Dat ik dan daadwerkelijk “thuis” achter me 

laat: er kan niemand aan de deur komen, er wordt 

niet opgebeld, er worden geen pakjes bezorgd waar 

je voor thuis moet blijven, we kijken bijna geen 

nieuws op de televisie …’ 

‘Ja’, knikt Carolien, ‘je bent zichtbaar ontspannener 

op vakantie. Je schrijft hier ook veel meer dan thuis. 

Het lijkt wel of je buitenshuis eerder in een flow 

komt, dat het als het ware vanzelf komt …’ 

‘Geldt dat voor jou niet precies hetzelfde? Ik bedoel, 

elke dag ga je lekker wandelen en je tekent ook uren 

achter elkaar. Zitten we heerlijk ontspannen tegenover elkaar te 

werken aan wat we graag doen.’ 

Die ontspannenheid, daar verlang ik ik erg naar. Thuis lukt het 

ook wel aardig, maar ik verheug me al zeer op onze zomerva-

kantie in Toscane. Nog even wachten maar. 

Doosje  
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Recept van de maand maart 
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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 
     “Wat is dementie” 

  
11 april in de Meteoor 

 
19.30u 

____________________ 
 
Kinepolis Oss 

 
West side story 

 
10 en 11 maart 
  

http://www.regelzorg.nl/
http://www.alzheimer-nederland.nl/
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Adressen   ASVOss / Maasland 

 

  

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 

 
 

Aspirant lid 

Dhr. G.A. Scholten 
0412 691937 

gascholten@smn.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
mailto:gascholten@smn.com
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