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nieuwe Bij de Tijd, die even 
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3 Bij de tijd 

 

 
 

Hoera !!! 
 

Donderdag 7  april koffiedrinken 
                     
 

In de Meteoor 
 

 

Personalia   

  

Kroonjaren 
 

29 – 04 mevr J.M.C. Huijs 75 

     

 

N.B. Wilt u uw naam niet bij de kroonjaren laten vermelden, laat het ons tijdig weten, wij zullen u dan niet in 
de lijst opnemen. 

 

 
 
 

 
 

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  11 april    13.30u bestuursvergadering 

   
Activiteiten deze maand en  langere termijn   
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De voorzitter aan het woord 

Als ik dit schrijf, staan de gemeenteraadsverkiezingen 

voor de deur. Voor menigeen een ver van mijn bed 

show, maar het staat dichterbij dan men denkt. 

Immers veel zaken die ons directe leven aangaan, 

worden in de gemeente geregeld.  

Al jaren proberen de seniorenraad en de seniorenverenigingen 

ingang te krijgen bij de politiek om onze speciale leefomstandig-

heden onder de aandacht te brengen. Het is tot dit jaar niet ge-

lukt om direct met de politieke partijen om de tafel te zitten; 

groot was mijn verbazing dan ook, dat dit jaar alle politieke 

partijen die aan de verkiezingen in Oss deelnemen op de 

uitnodiging van de seniorenraad voor een openbaar debat zijn 

ingegaan. Vrijdag 11 maart was dit debat in het gemeentehuis. 

De opkomst van senioren was niet bijster groot, een kleine 60 

mensen. 

Aan de hand van een aantal stellingen en vragen van de aan-

wezigen zullen de politieke partijen reageren.  

Ik kan niet zeggen, dat het een geweldige discussie is geworden. 

Veel antwoorden kwamen uit de partijkoker en beloftes konden 

of wilden ze niet geven. Het ouderenbeleid in de gemeente is 

enkele jaren geleden onder die naam gestopt: men wilde alleen 

beleid gericht op alle burgers van de gemeente. De seniorenraad 

heeft meerdere keren erop aangedrongen om ouderenbeleid 

weer als speciaal beleidsterrein te herstellen. In de bijeenkomst 

meende ik ‘enige bereidheid’ bij de politieke partijen te bespeu-

ren om hieraan tegemoet te komen. Toch een kleine belofte???? 

Wonen staat voor alle bevolkingsgroepen hoog op de agenda, 

zeker ook bij de senioren. Hopelijk doen de partijen hier wat 

mee!  

Eindconclusie, geen echte resultaten veel partijpolitiek geleuter, 

dat soms (Forum) zelfs ergerlijk begon te worden.  
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BERICHT VAN HET BESTUUR 1 
 
 

 
 
 

 
 
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 
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BERICHT VAN HET BESTUUR 2 

 

 
 
 

 
 

 
Bart Molenkamp heeft zich bereid verklaard een aantal keren de 

bestuursvergaderingen van de ASVO bij te wonen. 

Op deze manier kan het aspirant-bestuurslid, net als de zittende 

leden, ervaring met elkaar opdoen. Als dat voor beiden tot tevre-

denheid leidt, kan hij voorgedragen worden als bestuurslid. 

 

 
Poëzie 
 

 
 

Verbazend toch steeds, 

dat die piepkleine knopjes 

bladeren worden. 

 

 

 

                                  Cilian  
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Osse senioren in discussie met Osse Politieke 
Partijen (mijn impressie) 
 

Onze ASVO kent een BBG die ten doel heeft de belangen van  

senioren in de gemeente te behartigen (Belangen Behartiging 

Groep). Vier leden van de BGG waren dan ook aanwezig op de 

door de Seniorenraad georganiseerde bijeenkomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bijeenkomst viel echter nogal tegen! Dat lag niet aan de 

opkomst; er waren een kleine zestig senioren aanwezig. Het lag 

vooral aan de houding van de politieke partijen en de leiding van 

de bijeenkomst. Van de beloofde discussie kwam weinig tot niets 

terecht. Gespreksleider Peter van Aar -waarschijnlijk daartoe 

verplicht-  liet steeds alle poli-tieke partijen op een vraag of 

stelling reageren, zodat van een uitwisseling tussen partijen en 

senioren zo goed als niets terecht kwam. Dat schrijf ik eerst en 

vooral op het conto van de politieke partijen. De goede niet te 

na geko-men, maar ongeacht de vraag ratelden de politici hun 

geijkte, veelal landelijke praatjes af. 

Nadat alle partijen aangegeven hadden waarom juist op hen 

gestemd moest worden, kreeg ik de gelegenheid iets te zeggen.  
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Ik verwoordde mijn gebrek aan vertrouwen in politieke partijen, 

ondanks hun mooie woorden. Hoe kon ik het ”ruime hart dat ze 

voor senioren zeiden te hebben” rijmen met het feit dat de 

afgelopen jaren tot twee keer toe op vragen van de BGG aan alle 

politieke partijen van geen enkele partij een reactie kwam. Dat 

ook op verzoeken van de Seniorenraad de partijen geen sjoege 

gaven.  

De reacties van de politieke woordvoerders waren op een enkele 

uitzondering na, ontmoedigend. Mij zakte de moed in de 

schoenen. De meeste partijen gingen niet eens in op wat ik te 

berde had gebracht en verklaarden dat toch al hun 

vergaderingen openbaar waren. Geen woord over het onfatsoen 

om niet eens te reageren. 

Toen volgde een onderdeel over het woonbeleid voor senioren, 

waarbij wethouder van Orsouw aardige informatie gaf. 

Voor mij was de maat echter vol, toen de woordvoerster van 

Forum voor Democratie voor de tweede keer het abjecte stand-

punt van haar partij over Oekraïne en vaccinatie verkondigde. 

Geen enkele reactie kwam er hierop: niet van de andere 

partijen, niet van de voorzitter, niet van de gespreksleider. Voor 

mij was de maat vol en ik heb de bijeenkomst vroegtijdig 

verlaten. Dit was meer dan ik kon verdragen. Jammer! 

 

Rein Akkermans 
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TI-JO TOURS 
 
 

 
 
 
 

Koffiedrinken 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Geweldig, onze éérste koffie-party mét taart na maanden. Weet 

u dat we afgelopen 1 maart met 36 mensen aanwezig waren? 

We vonden het zó leuk om elkaar weer te zien en we hadden 

zoveel bij te praten dat foto’s maken erbij ingeschoten is.  

Nu, in april: 7 april is weer het ‘gewone’ koffiedrinken in de 

Meteoor. Denkt u eraan: deze keer op een donderdagmorgen! 

Bij de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 21 april a.s. 

vragen we om uw mening over dit ‘wisselsysteem (di- en do-

morgen). Dussss, denkt u er alvast over. 

Activiteitenoverzicht 
Ti-Jo is hoopvol gestart met het plannen van boeiende 

activiteiten. Eerst natuurlijk een bijeenkomst met de BAG (dat is 

de Brede Activiteiten Groep, zeg maar: de ‘denk- en overlegtank 

van Ti-Jo) 
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Voorlopige activiteitenagenda 2022 
 
datum wat en hoe waar 

29 mrt 

  +  

filmochtend +erwtensoeplunch  
v.a. 9.30u 

Meteoor 

7 april do: koffiedrinken v.a. 10.30u Meteoor 

21 april do: ALV (algemene ledenvergadering) 

      v.a. 13.30u           

Meteoor 

25 april ma: bezoek bevrijdingsmuseum 

Groesbeek 
 

 

Groesbeek 

3 Mei di: koffiedrinken v.a. 10.30u  

 
 

Meteoor 

10 mei di: jubileum-activiteit   

     ’s avonds buffet” 
 

   

 

 
      

Nijmegen 

en Oss 

9 juni do: koffiedrinken v.a. 10.30u 

 

 
 

Meteoor 

?  juni bezoek Jan Cunen-centrum 
(+ABL) + nazitje 

v.a. 14.00u  
      

JC-centrum 
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Activiteitenprogramma op papier 

Tijdens de ALV van 21 april a.s. presenteert Ti-Jo (namens de 

BAG) een volledig (voor zover mogelijk) activiteitenprogramma. 

U krijgt dit op papier en ook in BdT (5) zal een overzicht verschij-

nen. 
 

De filmochtend met erwtensoep 

De filmochtend is gepland op dinsdag 29 maart!!! Ti-Jo stuurt 

u bijtijds een reminder om u in te laten schrijven voor deze acti-

viteit. Voor vegetariërs en erwtensoephaters is er een alterna-

tief. Wél tijdig melden! Zie eerdere reminder. 
 

Maandag 25 April: het Vrijheidsmuseum – Groesbeek 

Deze activiteit hebben we al twee jaar moeten uitstellen. En dat 

nadat Rien, Brenda en Han 2 jaar geleden een hele dag op pad 

zijn geweest om deze activiteit voor u te verkennen.  

“In het prachtige groene en heuvelachtige 

landschap van Groesbeek 

ligt het Vrijheids-museum.  

Het museum ligt dicht bij 

Duitsland en midden in het 

gebied van twee van de 

belangrijkste operaties aan het West-

front tijdens WO2: Market Garden en Veritable. Het is een 

publiekstrekker voor jong en oud, uit binnen- en buitenland. De 

bezoekers beleven het boeiende Verhaal van Oorlog en Vrijheid 

zonder Grenzen in zowel Nederland als Duitsland, Europa en 

daarbuiten. Er is nooit één verhaal. De Tweede Wereldoorlog 

krijgt in het museum vanuit verschillende perspectieven een 

veelzijdig gezicht, in samenhang met de 20e eeuw en de 

actualiteit. De bezoeker wordt uitgedaagd kritisch na te denken 

over vrijheid toen en nu, vol beleving, interactiviteit en museale 

topstukken.   

Ook het duurzame gebouw zelf, de 12 meter hoge Dome, is een 

attractie en heeft een sterke gelijkenis met een enorme para-
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chute. Vanaf het terras heeft u een panoramisch uitzicht over 

het historische landschap van toen”. (www.vrijheidsmuseum.nl)  

Er zijn een vaste tentoonstelling en één of meer tijdelijke.  

Hier is het programma: 

• Verzamelen om 10.30u bij het museum: 

Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek 

• We beginnen met een kopje koffie en wat lekkers. 

• Vervoer geschiedt op eigen gelegenheid (ongeveer 40 

minuten rijden met de auto vanuit Oss) 

• Met de trein reizen kan overigens ook: neem vanaf station 

Nijmegen bus 5 naar Groesbeek. Daarna nog 5 minuten 

lopen: https://vrijheidsmuseum.nl/contact 

• Er is een mogelijkheid voor een rondleiding van 1.5u.  

Ti-Jo probeert deze – bij voldoende deelname- om 11.30u 

van start te laten gaan. 

• Om 13.00u is er eventueel tijd voor een lunch. Ti-Jo is 

voorstander van eigen broodje meenemen, maar het in-

pandig restaurant biedt lunchgelegenheid voor een rede-

lijke prijs (zie website). Uw keus! Picknicken (eigen 

boterham) mag overigens gewoon in het restaurant! 

• 14.00-15.30u eigen tijd in/rond het museum 

• 15.30u nog een gezamenlijk kopje koffie of thee 

• 16.00u vertrek (uiteraard bepaalt u zelf of u nog wilt 

blijven of niet (☺)) 

• De toegang is gratis voor museumkaarthouders! 

Anders kost het €12,50!!! 

U regelt dat zelf bij de ingang. 

 

 

 

 

http://www.vrijheidsmuseum.nl/
https://vrijheidsmuseum.nl/contact
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• Graag aanmelden uiterlijk 18 april a.s. d.m.v. betaling 

aan Geert Ebben (zie laatste blz. BdT voor betaalge-

gevens): o.v.v.  Vrijheid (of: Vrijheid +Rondleiding) 

€  2,50   voor deelname  

€  5,50   mét rondleiding  

• Geeft u gerust aan (aan Ti of Jo) of u vervoer zóekt, dan 

wel plaats heeft voor medereizigers. 

• tineke.akkermans@home.nl;  

• ebbenjose@gmail.com 

•  

En neem gerust uw vriend/vriendin mee! 

 
Jubileum! ASVO 5 jaar! Nou … 78 maanden dan 

Al anderhalf  jaar geleden stond dit jubileum op de agenda: de 

ASVO bestaat (bestond) 5 jaar! Reden voor een speciale 

jubileumviering. Maar … een jubileum vieren van 78 maanden is 

natuurlijk extra speciaal. Ti-Jo heeft een dijk van een jubileum-

dag bedacht en gaat het plan daartoe voor u ‘ontvouwen’ tijdens 

de ALV van 21 april a.s. Noteert u alvast in uw agenda:  

dinsdag 10 mei vanaf 10.00u! De héle dag!!!  

 

Dus: alle andere afspraken voor die dag afzeggen, hè! 

Ti-Jo vraagt u ook: zijn er musici onder u die misschien 

hun kunde willen inzetten op … 10 mei? 

 

“Zuivere koffie” 

Ineke en Bart Molenkamp hebben een bijzondere achtergrond. 

Ga maar eens praten met ze. In ieder geval mocht Ti-Jo via hen 

kennis maken met … koffie ‘uit de bajes’. Heeeeel lekker , zegt 

uw proefpersoon. 

mailto:tineke.akkermans@home.nl
mailto:ebbenjose@gmail.com
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Omdat het zo’n leuk en geestig 

verwoord initiatief is, wat info:  Zuivere 

koffie biedt gemotiveerde (ex-) gedeti-

neerden kansen door het leren van een 

echt ambacht. In onze branderij in de 

gevangenis en in onze stores krijgen zij 

een eerlijke kans op een succesvolle 

terugkeer in de samenleving. 

Ons doel is om te helpen resocialiseren 

en re-integreren. Hierdoor vermindert 

de kans op recidive enorm (nu 47%). 

Het hebben van een baan, of een 

vergrote kans daarop, maakt een significant verschil voor een 

succesvolle terugkeer in de maatschappij. Met onze 100% 

biologisch en fair trade koffie willen we minimaal 500 levens 

veranderen. 

“It’s not once a criminal always a criminal. Het verleden 

bepaalt niet wie je bent, wat je ermee doet zegt alles”.  

 

Oprichter Jemuel Lampe kwam op jonge leeftijd in aanraking 

met politie en justitie. Hij vond 20 jaar geleden zijn heil en 

toekomst in koffie. Jemuel wil met deze sociale onderneming iets 

terugdoen voor de maatschappij. 

We geven (ex-) gedetineerden een eerlijke start wanneer ze 

weer terugkeren in de maatschappij. Life changing coffee! 

Heel interessant! Kijk voor meer info op: 

www.koffiebranderijzuiverekoffie.nl 

 

 

 

 

 

http://www.koffiebranderijzuiverekoffie.nl/
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Wissewasje 
 
O, wat was het afgelopen weken toch fijn om te wandelen. Voor 

’t Nut,  voor de Leuk, voor … nou ja, whatever. Daar hoort ook 

bij: even weg van het oorlogsnieuws en ander leed. 

Ik probeer weer allerlei tussenweggetjes en – gangetjes uit om 

‘leuk’ naar de stad te kuieren, zie ik naast de spoorweg een 

mijnheer met een hondje die (de mijnheer dan hè, niet de hond) 

in het struweel naast de weg ijverig allerlei blikjes en verpak-

kingen oppakt, platstampt (boos!) met zijn voet. En … de boel 

weer neerlegt op het pad. 

Omdat de zon schijnt en ik er zin in heb, groet ik hem en zeg: 

‘Sjee, wat goed dat u zoveel vuil opruimt’. Hij kijkt me 

verontwaardigd aan. ‘Nou-ou, opruimen?! Ik leg alles terug op 

het wandelpad, dan wordt het misschien wél opgeruimd. Onge-

lofelijk  dat mensen dit ‘zo maar’ in de struiken gooien.’  

‘A ha‘, zeg ik nogal onorigineel. Maar ik kijk er wel heel solidair 

bij, dat wel. ‘Toch, erg goed van u’. En ik vervolg mijn weg.  

Ik zie op het pad vóór me een ketting van (vooral) blikjes en 

kartonnen verpakkingen. ‘Hans en Grietje’, mijmer ik, ‘van de 

21e eeuw.’ Geen broodkruimels - die waren in het verhaal al lang 

opgegeten -  maar onverteerbaar afval dat mij overigens feilloos 

naar de bron van herkomst leidt (die zal ik hier niet noemen). 

Hans en Grietje zouden dezer dagen in ieder geval níet ver-

dwaald zijn, dát weer wel! Zou dat beter zijn? Hen wacht nu 

ander kwaad. En zo zijn we weer bij terug bij ‘het begin’ van 

mijn wandelmotieven. Weglopen kan niet, hè.  

 

♫ Vluchten kan niet meer♫.   
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Gedicht van de maand  
 

WAT LEUK DAT JULLIE EVEN KOMEN KIJKEN 
 

Hier komt de zithoek en langs die muur 
hadden we de boekenkast gedacht want ja 

wij hebben nog boeken haha hier de eethoek 
en daar komt oorlog en die hele achterwand 

wordt een schuifpui dan kunnen we bij mooi weer 
zo het terras op 

 
de gang ja dat is een heel verhaal die hadden 

de vorige bewoners bij de kamer getrokken maar wij 
hebben dat weer ongedaan gemaakt een gang 

vonden we toch wel handig daar komen kasten 
bijvoorbeeld en oorlog en daar de kapstok 
 

wil je boven nog zien nou die trap laten we 
voorlopig zo het heeft wel wat zoals het is 

daar komt oorlog daar slapen de kinderen en daar 
in de grootste kamer slapen wij 

 
je kan nog hoger hoor op zolder is nog plaats 

voor een hobbykamer maar hobbykamer 
klinkt zo duf dus noemen we het een werkruimte 

en daarnaast de waskamer en oorlog 
 

kijk hier het uitzicht op de tuin majestueus zeg je 
nou dat is wat overdreven maar kijk hoe breed en diep 

wat kan je daar niet allemaal mee doen 
daarnaast komt oorlog en daarachter 

is dan ruimte voor een zwembad 
 

maar we weten nog niet zeker 
of dat doorgaat 
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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 

maart. 

 

 

UW AANDACHT WAARD 1 
 

CZ: ‘We trekken de stekker niet uit Bernhoven en 

zinnige zorg’ 

De huidige financiële problemen in ziekenhuis Bernhoven zijn 

niet te wijten aan project Droom, het project zinnige zorg. Het 

ziekenhuis in Uden had al voor de coronacrisis het huis-

houdboekje niet op orde. Dat concluderen Joël Gijzen (directeur 

zorginkoop CZ), Peter Bennemeer (oud-bestuurder Bernhoven) 

en gezondheidseconoom Xander Koolman in de vijftigste afleve-

ring van podcast Voorzorg. ‘Het gat op de begroting is echt min-

der dan 20 miljoen.’ 

Het ziekenhuis Bernhoven is in 2013 gestart met het project 

Droom. Door te stoppen met onzinnige behandelingen verlaagde 

het ziekenhuis de omzet in drie jaar met 15 procent. 

Zorgverzekeraars CZ en VGZ gaven het ziekenhuis financieel 

comfort in vijfjarige contracten met een vaste aanneemsom. De 

garantie van de ziekenhuisomzet gaf het ziekenhuis tijd om ook 

te snijden in de kosten, zodat die weer in balans zouden zijn met 

lagere omzet. 

https://www.zorgvisie.nl/podcast-voorzorg/
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Bernhoven verlaagt kosten niet genoeg 

In het verlagen van de kosten is Bernhove  niet geslaagd. De 

coronacrisis maakte dat weliswaar gecompliceerder, maar de 

problemen speelden daarvoor al. ‘We constateerden in 2018 en 

2019 dat er extra mensen zijn aangenomen. Dat heeft dus niets 

met de pandemie te maken. Dat probleem moet Bernhoven zelf 

oplossen’, zegt Joël Gijzen, directeur zorginkoop CZ in de 

podcast Voorzorg. In de vijftigste Voorzorg spreken freelance-

journalist Pierre de Winter en Zorgvisie-redacteur Bart Kiers met 

Gijzen, Peter Bennemeer (oud-bestuurder Bernhoven) en ge-

zondheidseconoom Xander Koolman over de casus Bernhoven 

en de gevolgen voor passende zorg. 

Risicoverevening en zinnige zorg 

Gijzen vertelt dat CZ vlak voor de coronacrisis nog een driejarige 

contract heeft afgesloten. De afspraak was dat Bernhoven de 

kosten zou verlagen. Dat was belangrijk voor CZ, omdat de 

verzekeraar door zinnige zorg minder geld uit het systeem voor 

risicoverevening krijgt. De verevening, die zorgverzekeraars 

compenseert voor dure verzekerden, is gebaseerd op de gede-

clareerde omzet. Doordat de ziekenhuisomzet daalt bij zinnig 

zorg, krijgt de verzekeraar minder geld. 

Financiële controle ontbreekt 

Het ziekenhuis Bernhoven is bij het opmaken van de 

jaarrekening 2021 overvallen door de slechte resultaten, stelt 

Gijzen. ‘Het kwam als een donderslag bij heldere hemel. Toen 

was het te laat om nog bij te sturen.’ Als dit zo is, vindt Koolman 

dat wel een verwijt aan het financieel management, dat 

inmiddels is vervangen. ‘Als je aan het einde van het jaar pas 

ontdekt dat de kosten zo uit de bocht vliegen, heb je geen 

financiële controle.’ 
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CZ en VGZ: door met zinnige zorg 

CZ, en ook VGZ, zijn nog steeds overtuigd van het nut en 

noodzaak van zinnige zorg, stelt Gijzen. ‘We hebben de aan-

neemsom zelfs iets verhoogd in 2019. Wij hebben niet de 

intentie om de stekker te trekken uit zinnige zorg en Bernhoven.’ 

VGZ en meerjarencontract  

Waarom lukte het VGZ niet om het meerjarencontract te 

verlengen? Koolman wijst erop dat met het vertrek van Ab Klink 

en het aantreden van de inmiddels weer vertrokken Karien van 

Gennip als CEO er een andere strategische wind ging waaien. 

Oud-VGZ-bestuurder Klink was binnen VGZ immers trekker van 

zinnige zorg. Maar Koolman kan zich niet voorstellen dat VGZ 

stopt met zinnige zorg. ‘Mijn indruk is dat VGZ graag afspraken 

wil maken over aanpassing van de kostenstructuur. Inhoudelijk 

steunen ze zinnige zorg. Ik verwacht dat ze een mouw aan gaan 

passen.’ VGZ heeft de podcast van tevoren gehoord en is 

gevraagd om een inhoudelijke reactie. VGZ bevestigt de intentie 

om door te gaan met zinnige zorg. 

Tekort kleiner dan 20 miljoen 

Bennemeer, Gijzen en Koolman discussiëren over hoeveel geld 

Bernhoven tekort komt. Interim-bestuurder Hans Feenstra zei 

eerder tegen Zorgvisie dat het ziekenhuis op zoek is naar 20 

miljoen euro om uit de problemen te zijn. Bennemeer: ‘Maar het 

gat op de begroting is echt geen 20 miljoen. Het is eerder 10 tot 

11 miljoen euro, want dat komt overeen met 120 fte.’ Ook CZ 

schat het tekort eerder op 10 tot 15 miljoen euro. In de 20 

miljoen zou volgens Gijzen ook een positief resultaat zitten van 

3 tot 4 miljoen euro en nog wat ongedekte posten á enkele 

miljoenen euro’s. 

Beter dbc’s registreren 

Dat het herstelplan van Feenstra de klok terug draait, beant-

woorden de geïnterviewden ontkennend. 
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Dat specialisten beter dbc’s moeten registreren, wil volgens CZ 

niet zeggen dat Bernhoven terugkeert naar het oude produc-

tiemodel. ‘Beter registreren is nodig om goed af te rekenen met 

andere veraf gelegen zorgverzekeraars, die niet mee doen aan 

zinnige zorg. Die betalen per verrichting, dus als je niet 

registreert krijg je ook niet betaald.’ 

Zinnige zorg is springlevend 

Bennemeer concludeert dat de strategie van zinnige zorg spring-

levend is. De financiële problemen van het ziekenhuis ziet hij als 

zijn een uitvoeringsvraagstuk. Hij wijst er ook op dat het project 

‘Droom’ niet iets is waarmee het ziekenhuis zo maar kan 

stoppen. ‘Het is een nieuwe manier van zijn.’ 

Herstelplan met pijnlijke keuzes 

Ook Koolman vindt het project droom geslaagd. Hij wijst erop 

dat de ziekenhuisomzet lager is en zorgverzekeraars minder 

schadelast hebben voor de totale populatie verzekerden. ‘Je ziet 

ook ander gedrag bij artsen. Ze hebben minder een focus op 

behandelen en meer op het voeren van het juiste gesprek met 

patiënten. Maar de kosten moeten ook omlaag. Daar is Bern-

hoven niet in geslaagd. Daarvoor zijn pijnlijke keuzes nodig en 

die zijn niet gemaakt.’ Die heeft Feenstra wel gemaakt met zijn 

herstelplan. 
Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachts-

velden zijn de ziekenhuizen, medisch specialisten, wijkver-

pleging en ouderenzorg. 
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UW AANDACHT WAARD 2 
 
Wangiri-fraude: opgepast voor dure telefoontjes uit 

het buitenland 

Phishing, het hengelen naar inlog-

gegevens en persoonlijke informatie, 

is voor cybercriminelen nog altijd een 

populaire vorm van digitale inbraak. 

Dat fraudeurs hun doelwitten anno nu 

ook gewoon ouderwets via de telefoon 

blijven benaderen, bewijst een huidige 

opleving van Wangiri-fraude. 

Wangiri is een vorm van telefonische oplichting waarbij 

geprobeerd wordt om mensen terug te laten bellen naar dure 

betaalnummers in het buitenland, met stevige telefoonrekenin-

gen als gevolg. ‘Wangiri’ is Japans en betekent zoveel als ‘één 

keer overgaan en stoppen’. De Fraude-helpdesk ontving deze 

maand veel meldingen over gemiste oproepen uit voor-namelijk 

Noord- en West-Afrika. Neem niet op en bel zeker niet terug! 

 
Wangiri-fraude 

Had je in de voorbije periode een of meer gemiste oproepen uit 

Algerije, Tunesië of misschien Mali of Somalië? Dan ben je zeker 

niet de enige, want de Fraudehelpdesk wordt momenteel 

overspoeld met meldingen van gemiste oproepen uit verre lan-

den, en dan met name uit Noord- of West-Afrika. Telecompro-

viders versturen inmiddels waarschuwingen naar hun klanten-

bestanden. Wat is er aan de hand? 

Wangiri-fraude, vernoemd naar het Japanse ‘Wangiri’ wat zoveel 

betekent als ‘één keer overgaan en stoppen’, is een vorm van 

Phishing of telefonische oplichting. Willekeurige individuele tele-

foonnummers worden gebeld door een onbekend buitenlands 

nummer, waarbij de telefoon slechts één keer overgaat. Wie 

vervolgens terugbelt, krijgt niemand aan de lijn. Sterker nog, de 
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telefoon blijft in de meeste gevallen maar overgaan, of je hoort 

helemaal niets. De echte verrassing komt later die maand als je 

je telefoonrekening onder ogen krijgt … 

 

Slimme truc 

Wat blijkt? Bij Wangiri-fraude word je niet alleen voor de gek 

gehouden door de beller, maar ook bij het terugbellen. Het lijkt 

namelijk alsof de telefoon overgaat, maar in werkelijkheid hoor 

je een bandje met audio van een overgaande telefoon. Uitein-

delijk heb je door dat er niemand op zal nemen, maar de kosten 

zijn inmiddels stevig opgelopen, want je bent verbonden met 

een duur betaalnummer. Je bent dus slachtoffer geworden van 

Wangiri-fraude. 

Helaas is het voor criminelen relatief eenvoudig om met slimme 

software naar honderdduizenden nummers te bellen. Die halen 

ze kosteloos van internet om in het wilde weg zoveel mogelijk 

mensen te benaderen. Het leeuwendeel zal die vreemde oproe-

pen wellicht negeren, maar de oplichters hebben doorgaans 

vaak genoeg beet om hun pogingen wel degelijk lucratief te ma-

ken. Terugbellers krijgen te maken met de hoge kosten van dure 

servicenummers, die ze vaak zelf kunnen bepalen. Kassa! 

 

Wat kun je doen? 

Natuurlijk kun je om allerlei redenen legitiem gebeld worden 

door een onbekend of vreemd telefoonnummer. Misschien woont 

er familie in het buitenland, heb je ergens een reservering 

gedaan of kom je juist terug van een (verre) reis. Maar gaat het 

om een (gemiste) oproep van een onbekend nummer uit het 

buitenland, bel dan niet terug. Bij een belangrijk bericht zal er 

vast een voicemail ingesproken worden, of word je (ook) op een 

andere manier benaderd. 
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Let daarbij met name op landcodes die beginnen met een 2 en 

vervolgens een getal in de tien- of twintigtallen. Verreweg de 

meeste gevallen van Wangiri-fraude die gemeld worden, hebben 

betrekking op Algerije (213), Tunesië (216), Libië (218) en 

Mauritanië (222). 

Daarnaast is het slim om het nummer te blokkeren. Dat kan bij 

de meeste smartphones vrij eenvoudig, en bovendien kun je ook 

je provider inschakelen. Houd er wel rekening mee dat er veel 

verschillende nummers in gebruik zijn bij deze vorm van oplich-

ting, en er ook steeds nieuwe worden toegevoegd. Het ene 

nummer blokkeren maakt natuurlijk niet dat je veilig bent voor 

het andere – dus blijf alert! 

 

Awareways phishing-software 

Er is geen kant-en-klare oplossing om alles veilig af te schermen. 

Niet voor individuele doelwitten van (cyber)fraude, maar ook 

niet voor organisaties. Security is tenslotte geen product, maar 

een proces, waarin de tegenpartij bovendien altijd een stap 

voorloopt. Goed beleid op het gebied van informatiebeveiliging 

is dynamisch, en evolueert mee.  

Awareways phishing-software biedt een online platform waar-

mee aanvallen op een simpele en kosteneffectieve manier kun-

nen worden gesimuleerd. We zijn ervan overtuigd dat we met 

ons team van experts de juiste aanpak hebben om iedere 

organisatie weerbaar te maken tegen phishing en andere digitale 

dreigingen. 
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Humor   
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OOK UW AANDACHT WAARD 1 

Seniorencoalitie: Nu investeren in goed en vitaal 

ouder worden 

 

Ouderen vormen een onmisbare schakel in de samen-

leving. Ze leveren een belangrijke bijdrage als vrijwil-

liger, in de mantelzorg en kinderopvang. Daarnaast wer-

ken steeds meer senioren door na hun pensioenge-

rechtigde leeftijd. Het is daarom van het grootste belang 

dat de overheid investeert om mensen gezond en vitaal te 

houden. 

Waardig, vitaal en gezond ouder worden met passende zorg en 

ondersteuning, in een woning of andere woonvorm die bij je past 

en in een omgeving die kan voorzien in de ondersteuning die je 

nodig hebt. De seniorencoalitie, bestaande uit KBO-PCOB, 

ANBO, de Koepel Gepensioneerden en NOOM, deelt deze ambi-

tie. Maar het vraagt wel een ambitieuze integrale agenda voor 

de toekomst. En daar denken we graag in mee!  

De vergrijzing in Nederland kan geen verrassing zijn; al jaren 

geven de demografische cijfers aan dat het aantal senioren zal 

stijgen. Toch merken wij dat er elke keer bijna verbazing door-

klinkt in de beleidsvoornemens en het urgentiebesef nog steeds 

ontbreekt. Het is daarom tijd om tot een lange termijn visie te 

komen waarbij integraal en domein overstijgend wordt 

nagedacht wat senioren nodig hebben! Het moet nu echt in alle 

bestuurlijke lagen doordringen dat het nu echt tijd van handelen 

is. We weten wat nodig is, dus nu gaan doen wat ons betreft. 

Ouderenzorg gaat niet alleen over de medische zorg aan mensen 

die een bepaalde leeftijd hebben bereikt. Het gaat misschien nog 

wel meer over vitaal ouder worden en alles wat daarbij komt 

kijken. Het gaat om welzijn. En dat in een tijd van krapte op de 

arbeidsmarkt. Hierbij moet aandacht zijn voor:  
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• Minder loketten en meer zorg in de wijk 

Het gaat om beter en slimmer samenwerken rondom de 

(kwetsbare) oudere, zodat men op een voor hem prettige manier 

langer thuis kan blijven wonen met een toenemende onder-

steunings- en zorgvraag. De wijkteams kunnen hierbij vroeg-

tijdig signaleren en anticiperen. Maar dat vraagt wel om goed 

georganiseerde wijkteams die lokaal met de huisarts kunnen 

escaleren als dat nodig is. Ondanks de beperkte inzet van perso-

neel. Dat vraagt om sterke lokale domein overstij-gende 

netwerken die welzijn, zorg en wonen multi interdisci-plinair 

aanpakken.  

• Inzet op digitale technologie 

Tijdens de coronacrisis is er veel ervaring opgedaan met de inzet 

van nieuwe digitale technologieën. Hierbij hebben we kansen 

gezien maar ook de drempels. Gezien de oplopende kosten van 

de gezondheidszorg, het capaciteitsprobleem en de noodzaak tot 

een goede afstemming is digitalisering in onze ogen een van de 

grote prioriteiten voor de komende jaren. Dat vraagt om regie 

en aansturing. Samen met de senioren zelf.  

• Aandacht voor preventie voor ouderen 

De aandacht in het regeerakkoord ligt nu vooral bij de jongeren 

als het gaat om preventie. Er wordt weliswaar ingezet op valpre-

ventie, maar ook leefstijlpreventie kan van grote waarde zijn 

voor ouderen. Zet dus in op een intergenerationele preventie 

waarbij jong en oud zich kunnen verbinden om een gezonder 

Nederland preventief dichterbij te krijgen.  

• Meer aandacht voor groepen senioren met een lage 

sociaaleconomische status (SES)                        

Ondanks onze welvaart zijn er nog steeds groepen die door 

beperkte middelen (klein sociaal netwerk, weinig geld, lage 

opleiding; wonen in achterstandswijken of lage SES wijken en/of 

sociale huurwoningen; slechte fysieke conditie) onvoldoende 
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bereikt worden en te weinig of geen gebruik maken van de 

geboden mogelijkheden. En omdat ze dit niet kunnen, doen ze 

juist een extra beroep op de gezondheidszorg via de kanalen die 

wel bekend zijn: huisarts en spoedeisende hulp. Het is belangrijk 

dat de loketfunctie vereenvoudigd wordt, de ondersteuning 

versterkt en vooral dat de juiste informatie en handelings-

perspectieven naar mensen toe komen in plaats van dat mensen 

zelf op zoek moeten gaan naar informatie en daarin verdrinken.  

• Meer passende seniorenwoonvormen in leefbare 

wijken 

Langer thuis wonen vraagt om een impuls op de woningmarkt. 

Goed ouder worden begint bij goed wonen in leefbare wijken die 

uitdagen tot bewegen en tot ontmoeten. Sociaal netwerk en 

identiteit zijn belangrijk. Wijken die voorzien in de noodzakelijke 

voorzieningen. Dit voorkomt onnodig beroep op de zorg. We 

moeten preventief aan de voorkant investeren in wonen, welzijn 

en wijken om te voorkomen dat het beroep op zorg onnodig 

groot wordt.  

• Niet praten over senioren maar met senioren 

We vragen aan senioren om zich voor te bereiden op het ouder 

worden. Maar dat vraagt ook om het investeren in de regierol 

van senioren. Zij moeten kunnen meedenken vanuit eigen regie 

wat nodig is. Dat vraagt om een paragdigmashift.  

Ouderen zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. 

Zeggenschap en medezeggenschap horen daarbij. Het is dan 

ook belangrijk dat dit kabinet echt gaat inzetten op een integraal 

ouderenbeleid. Niet vanuit zorg, maar vanuit wonen, welzijn en 

wijken samen. De rapporten en verkenningen liggen er, evenals 

een gezamenlijk manifest van ANBO, KBO-PCOB, de Koepel 

Gepensioneerden en NOOM. Nu is het tijd dat met de senioren 

woorden worden omgezet naar daden! Wij willen hierop graag 

meedenken.  
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OOK UW AANDACHT WAARD 2 

Kabinet mikt op ’nieuwe woonzorgvormen’ 

DEN HAAG - Ouderen moeten komende jaren meer woningen ter 

beschikking krijgen. Vanwege vergrijzing mikt het kabinet 

komende jaren op een flinke toename aan ’geclusterde woon-

vormen’ en ’nieuwe woonzorgvormen’. Dat blijkt uit de eerste 

uitwerking van de woonplannen van minister Hugo de Jonge 

(Volkshuisvesting), die nog altijd vaag doet over wanneer de 

beoogde 100.000 nieuwe woningen per jaar worden gehaald. 

“Het aantal 75-plussers 

neemt de komende jaren 

toe van 1,4 miljoen in 2020, 

naar 2,6 miljoen in 2040 en 

stijgt dan verder naar 2,9 

miljoen in 2050”, zegt de 

CDA-bewindsman. „Deze 

groeiende groep ouderen vergt een andere benadering dan in 

het verleden. Zo zijn geclusterde woonvormen en nieuwe woon-

zorgvormen nodig waar zorg en ondersteuning kan worden 

opgeschaald als de kwetsbaarheid toeneemt.” 

In het coalitieakkoord is opgenomen de zorg voor ouderen an-

ders te organiseren: meer de zorg te verlenen waar ouderen 

wonen, dan hen te laten wonen waar de zorg verleend wordt. 

Ook doorstroming van ouderen naar andere woningen is volgens 

de minister belangrijk. „Veel (toekomstige) ouderen bezitten een 

koopwoning en zouden op termijn een overstap kunnen maken 

naar een meer passende woning, mits die voldoet aan hun 

wensen. Wanneer zij verhuizen bevordert dit de doorstroming 

op de woningmarkt.” 
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Tijdelijke woningen 

Maar niet alleen voor ouderen is extra aandacht, meldt De Jonge.  

„Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de bouw van woningen 

voor starters, senioren en mensen met een middeninkomen. Met 

het oog op het acute tekort aan woningen voor studenten, 

spoedzoekers, arbeidsmigranten en daklozen zet ik bovendien in 

op de bouw van tijdelijke woningen en de transformatie van 

kantoren tot woningen.” 

Over aantallen nieuw te bouwen woningen blijft de minister 

voorlopig vaag, ook al staat in het coalitieakkoord dat de bouw-

productie moet worden versneld naar 100.000 per jaar. De 

bewindsman wil echter nog altijd niet uit de doeken doen 

wanneer dat aantal wordt gehaald. Nu heeft hij het over ’de groei 

naar 100.000 woningen per jaar deze kabinetsperiode’ - die 

doorgaans vier jaar duurt - en de bouw van 900.000 woningen 

tot en met 2030. Onlangs zei De Jonge tegen De Telegraaf niet 

te verwachten dat het aantal van 100.000 woningen dit of 

volgend jaar wordt gehaald. 

De bewindsman pleit in zijn plannen voor een andere manier van 

denken. „De afgelopen jaren hebben we de rol van de overheid 

te klein gemaakt. Te veel is geloofd dat de markt als vanzelf een 

oplossing zou bieden. Te lang is gedacht dat de optelsom van 

alle gedecentraliseerde keuzes als vanzelf zou leiden tot de 

oplossing van de vraagstukken waar we als Nederland als geheel 

voor staan.” 

 

 

Door ONZE PARLEMENTAIRE REDACTIE 

15 feb. 2022 in BINNENLAND 
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OOK UW AANDACHT WAARD 3 

Breng beweging in je dag kom naar het Golfbad! 
 

Het is niets nieuws dat beweging gezond is voor iedereen en 

daarom bieden we in het Golfbad diverse mogelijkheden om 

iedereen lekker te kunnen laten bewegen. 
 

Vitaal 55+ (watergymnastiek en zwemtraining) 

Deze groepen zijn opgestart voor 55+ sporters, maar deelname 

is inmiddels niet meer leeftijdgebonden. Lekker bewegen in het 

water onder begeleiding van professionele instructeurs met het 

voordeel dat de spieren minder belast worden en zonder extra 

druk op de gewrichten. De intensiteit is op eigen niveau met als 

bijkomend voordeel dat er in het water meer calorieën (tot 40%) 

worden verbrand dan op het droge en het sociale contact maakt 

deze groepen extra gezellig. 
 

Aqua-Trim (conditie en uithoudingsvermogen) 

De professionele instructeurs bieden een afwisselend zwem-

programma gericht op het verbeteren van het uithoudingsver-

mogen en de conditie. Het zwemprogramma wisselt per week 

waarbij zwemslagen, Aquajogging en zwemtrainingen aan bod 

komen. Bij diverse oefeningen komt ook het gebruik van mate-

rialen aan bod. 
 

Aquajogging (intensieve trainingen) 

Onze professionele instructeurs verzorgen intensieve trainingen 

op muziek gericht op het hele lichaam. De les is verdeeld in 2 

delen: het eerste deel in half diep water en het tweede deel in 

diep water waarbij gebruik wordt gemaakt van een wetbelt. Het 

gebruik van de wetbelt geeft meer trainingsmogelijkheden en 

door de weerstand van het water kan een hogere calorie-

verbranding (meer dan 40%) worden behaald.  
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Voor meer informatie of het aanvragen van een proefles zijn wij 

ook telefonisch (0412-647575) of per mail bereikbaar: 

info@golfbad.nl  

 

 

 

 

 

 

Humor en tragedie   
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OOK UW AANDACHT WAARD 4 

CinePlus:   

Er bestaat een theorie dat een bescheiden 

hoeveelheid alcohol in ons bloed geest-

verruimend werkt, onze problemen ver-

mindert en de creativiteit verhoogt. 

Gesteund door deze theorie beginnen 

Martin en zijn drie middelbare school col-

lega’s aan een experiment waarbij ze de 

hele dag een constant en weloverwogen 

alcoholpromillage in hun systeem handha-

ven. De eerste resultaten zijn zeer posi-

tief, de uitgebluste leraren komen weer tot 

leven en zelfs de resultaten van hun klas-

sen verbeteren. Terwijl de glazen in een rap tempo achterover 

worden geslagen, is het voor sommigen steeds moeilijker om 

controle over de situatie te behouden en blijkt het experiment 

grotere gevolgen met zich mee te brengen dan verwacht. 

 
 
donderdag 7 april 

Kinepolis Oss 
 

14.00u 

 

 

 

 

 
                                     Mads Mikkelsen 
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OOK UW AANDACHT WAARD 5 

 
Fietsen met Riet en Marti 

 
We willen in april weer starten met een middag  fietsen. Op de 

laatste dinsdag  van de maand. 

Het tempo is niet te hoog, ongeveer 15-16 km per uur. We star-

ten om 13.15u in de Brederodestraat voor het  buurthuis de 

Haard, vlakbij de Iemhof. We willen op tijd vertrekken voor on-

geveer 30 km. 

Iedereen mag meefietsen, lid of geen lid  van de ASVO. 

Verdere  kosten zijn er niet aan verbonden. Alleen  een drankje 

onderweg betaal je zelf. 

Zorg voor een fiets met goede en harde banden. 

Neem een eventuele  pechhulpverzekering b.v. ANWB of Fiets-

ned mee. 

Met slecht weer of onweer en boven 33 graden  fietsen we niet. 

Maar we zijn niet bang voor een buitje . 

De planning is, dinsdag:  

26 april  

24 mei  

28 juni 

26 juli  

30 augustus  

27 september (de laatste  keer)  

 

Het kan zomaar zijn dat Ti- Jo iets organiseert op een van die 

datums; dat gaat dan voor. 
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Woordkraker april 
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Filippine 55 

 
 

1. Romein die zijn paard tot senator benoemde 

2. Was je als je naar het Dolhuis moest 
3. Film van Julian de Soler uit 1949 

4. Land dat moet lijden onder Russische terreur 
5. Vond die Russische terreur “geniaal” 

6. Dat je met een injectienaald chips kunt implanteren 
bijvoorbeeld 

7. Natuurkundige entiteit 
8. Zelf benoemde Russische tsaar 

9. Trekt alle macht naar zich toe 
10. Schreef ‘De ziekte van Weimar’ 

11. Een halve … is een hele leugen! 
12. Eerst Romeinse keizer die de totale macht wilde hebben 

13. Een overgewaardeerd gevoel van belangrijkheid 
14. Effect van sterk gevoel van zelfoverschatting 

15. Mongoolse stichter van het grootste imperium ooit 
16. Stoornis met manische en depressieve periodes 

17. Schreef ‘De brug over de Drina’ 1994  
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Sudoku Plus nr. 54  
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Oplossing puzzels uit Bij de Tijd nr. 3   
 
Woordkraker maart 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Filippine 54 
  



39 Bij de tijd 

Oplossing Sudoku Plus nr. 53  
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Column          Wie het weet, mag het zeggen!  
 

Normaal ben ik nogal snel als het gaat om ergens iets van te 

vinden, maar deze week heb ik het daar moeilijk mee. Ik weet 

af en toe domweg niet wat ik er van moet vinden.  

Eerst hoorde ik Nederlandse deskundigen 

zeggen dat de Russische banken afkop-

pelen van SWIFT de ‘nucleaire optie’ was 

en drie dagen later komt Poetin met zijn 

eigen ‘nucleaire optie’!  

Het gaat ook allemaal zo snel dat ik om de haverklap mijn 

mening herzie. 

‘Wat is er toch met jou, Doosje, je lijkt een beetje de weg kwijt’.   

Carolien kijkt mij wat meewarig aan. En gelijk heeft ze. 

Eerst was ik blij met de sancties tegen Rusland en tevreden over 

de saamhorigheid en eensgezindheid in Europa: laat ze het maar 

voelen, aanpakken die oligarchen rond Poetin, aanpakken die 

banken. Maar dan zie ik op televisie een ellenlange rij burgers in 

Moskou voor een bank om nog hun roebels om te zetten in 

dollars en dan vraag ik me af wie wordt er nu eigenlijk het hardst 

getroffen. 

Of ik zie een groepje Oekraïense dorpelingen voor een Russische 

tank gaan staan en dat vervult me dan met plaatsvervangende 

trots. Maar even later realiseer ik me dat, als Rusland deze 

oorlog wint, diezelfde dorpelingen misschien in Rusland gevan-

gen zitten. Ik hoor dat Duisland honderd miljard Euro investeert 

in betere bewapening en dan vraag ik me af zijn meer wapens 

dan de oplossing. Mijn hart krimpt elke keer in elkaar als ik de 

puinhopen in bijvoorbeeld Charkov zie. Maar als ik even later 

een raket zie inslaan in Kiev denk ik ook dat als wij niet terug-

schieten er nog veel meer dodelijke slachtoffers vallen. Kortom, 

ik weet het even niet meer! 
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Mijn kompas voor goed en slecht laat me in de steek. 

Afgelopen week kwam het IPPC met een nog alarmerender 

klimaatrapport, de veranderingen gaan harder dan gedacht en 

kennelijk doen we nog veel te weinig om een ramp te voor-

komen. Vannacht in bed dacht ik nog, als we de oorlog stoppen, 

wacht ons een klimaatramp en als we de klimaatramp afwenden, 

is dat alleen maar om nog langer oorlog te kunnen voeren. En ik 

droomde dat we massaal windmolens gingen bouwen om zo 

tegelijkertijd de klimaatramp als de Russen te bestrijden. Toen 

ik mijn droom vanmorgen aan Carolien vertelde, reageerde ze 

heel laconiek: ‘Jij droomt nog niet zo verkeerd, Doos. Alle 

maatregelen die wij treffen, zonnepanelen, isolatie, warmte-

pompen … eigenlijk zijn het allemaal sancties tegen de Russen.’ 

‘Ben jij even goed wakker vanmorgen’, antwoord ik. 

‘Nee, ik luisterde net naar een column van Pieter Derks en die 

lijkt verdomd veel op wat jij net te berde brengt.’ 

‘O, zit dat zo!’ 

Maar het is niet alleen de situatie in de Oekraïne die me verwart. 

Wie kun je heden ten dage nog vertrouwen, wie kun je nog 

geloven? 

Hoewel ik blij ben met een democraat als 

president van Amerika, had ik toch de 

nodige problemen met de uitspraken van   

Biden. Zijn harde woorden richting Poetin 

waren voorbarig, dacht ik. En hoe had ik 

het mis. Biden had met behulp van zijn 

inlichtingendiensten het natuurlijk bij het rechte eind. Hij had de 

troepenvorming aan de grens juist geïnterpreteerd. Ik niet! 

En dat overkomt me de laatste tijd wel meer. 

Moet ik blij zijn dat er mogelijk een strafrechtelijk onderzoek 

gestart wordt naar Thierry Baudet? Moet ik de vrijheid van 

meningsuiting niet méér koesteren? Moeten Tweede Kamerleden 
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die hun partij verlaten, niet ook hun zetel opgeven? Of respec-

teer je dan de kiezers niet, die met voorkeurstemmen die 

personen in de kamer gekozen hebben?   

Ik was verheugd te lezen dat het IOC opriep alle sporters uit 

Rusland en Belarus te weren van alle grote sportevenementen. 

Maar wie schetst mijn verbazing dat bijvoorbeeld de internatio-

nale zwembond hier geen gehoor aan geeft. Nu weet ik dat 

bestuurders van sportbonden in zijn algemeen nogal behoudend 

zijn, ze heten niet voor niets “bobo’s”, maar dat een grote bond 

die oproep niet volgt … onbegrijpelijk! 

Aandoenlijk vind ik de grote stroom vrijwilligers uit de hele 

wereld die naar Polen, Hongarije, Moldavië vertrekken op vluch-

telingen bij te staan. Dat ook in Nederland de staat, steden, 

maar ook veel particulieren opstaan om plaats te maken voor 

Oekraïense vluchtelingen. Vanmorgen las ik dat zelfs oud-

minister van defensie Joris Voorhoeve naar 

de Poolse grens rijdt om vluchtelingen te 

halen. Ik heb het in de regel niet zo op de 

partij van de Liberalen, maar kan er niet om 

heen te erkennen dat deze ex-VVD’er het 

hart op de goed plaats heeft. Ik zei al, ik weet 

niet goed meer wat te denken. 

Wat te denken bijvoorbeeld ook over Polen. Een land dat onlangs 

nog door de EU met sancties gestraft is vanwege ondemocra-

tische wetgeving. Datzelfde land dat nu klaar staat om 

honderdduizenden vluchtelingen op te vangen. Ik ben verward: 

Wie het weet, mag het zeggen! 

 

Doosje  
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Recept van de maand april 

 

Italiaanse kippendijen met druiven  2p 
Claudia Roden 

 

 

 

 

 
 

Ingrediënten: 
2 el    olijfolie 

4 takjes   rozemarijn, alleen de blaadjes, fijngehakt 

8    kippendijen met bot en vel 

8 tenen   knoflook, gepeld 

500 g   pitloze blauwe druiven 

    zout en zwarte peper 

Bereiding: 
Verwarm de olie in een grote hapjespan. Voeg de gehakte 

rozemarijn toe en leg de stukken kip op het vel in de pan. 

Breng op smaak met zout en peper en bak de kip met 

een deksel op de pan tot het vel gebruind is. Draai de 

stukken kip om, bestrooi met zout en peper en bak tot 

de andere kant ook bruin is. Voeg de knoflook en de 

druiven toe. Leg een deksel op de pan en laat 25 minuten 

op laag vuur stoven tot de kip zacht en helemaal gaar 

is. Draai de stukken kip minstens één keer om. De 

druiven moeten nu ook helemaal zacht zijn, sommige 

zullen openbarsten en het sap zal zich mengen met het 

kippenvet waardoor er een zeer smaakvolle saus ont-

staat. Proef de saus en breng zo nodig op smaak met 

zout en peper om de juiste balans te krijgen met de 

zoetheid van de druiven.    
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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 

 
 Druk 

 
7 april   

  

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 

Bart Molenkamp  
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