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Beste leden,  

 

De dagen worden weer lekker 

langer, het weer lijkt ook lang-

zaamaan op lenteweer, kort-

om … het gaat weer de goede 

kant op! 

Dit lijkt uitgerekend het mo-

ment om vol nieuwe energie 

aan de slag te gaan. De ASVO 

start zo een ledenwerfcam-

pagne waar we ook uw hulp bij 

inroepen. Lees hierover meer 

in dit nummer  en natuurlijk 

ook over nieuws van Ti-Jo, 

artikelen over verzorgd wonen 

en mantelzorg.  
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Hoera !!! 

 

    koffiedrinken 

 
    di 3 mei    in de Meteoor 
 

 

Personalia   

  

Kroonjaren 
 

     

 

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  9 mei   13.30u bestuursvergadering 

   
Activiteiten deze maand en  langere termijn   
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De voorzitter aan het woord 
Je zou het bijna zijn vergeten, maar in november 2020 

wilden we ons eerste lustrum vieren, het 5-jarig be-

staan. Zoals bij veel evenementen maakte Covid dit 

onmogelijk en telkens als er enig zicht op verbetering 

was, kwam er toch weer een beperkende maatregel. Toch is de 

viering van ons eerste lustrum hoog op de prioriteitenlijst van 

zowel het bestuur als TiJo blijven staan en gaan we het 10 mei 

eindelijk vieren. TiJo heeft een mooi dagprogramma gemaakt, 

dus ik hoop velen van u te mogen begroeten. 

Onwillekeurig denk ik in deze tijd ook terug aan de reden waar-

om wij onze eigen vereniging hebben opgericht en niet onder de 

vleugels van een landelijke ouderenvereniging zijn gebleven.   

De details heb ik meerdere keren verwoord, maar het blijft voor 

mij nog steeds onbegrijpelijk, dat de banen van betaalde 

krachten belangrijker waren dan de wensen van de leden die 

hun salaris betaalden. Wij waren niet de enigen die er zo over 

dachten, in het hele land zijn ANBO-afdelingen zelfstandig ver-

der gegaan. Nu na 7 jaar blijkt nog steeds, dat we er goed aan 

hebben gedaan zo verder te gaan. 

Na de jaarvergadering nemen we afscheid van Geert Ebben als 

penningmeester. Vier jaar heeft hij netjes op onze financiën ge-

past en ervoor gezorgd dat er geen gekke dingen werden ge-

daan; via deze weg wil ik Geert nogmaals hartelijk danken voor 

zijn inzet. 

Helaas heeft zich nog niemand aangemeld om mogelijk het pen-

ningmeesterschap op zich te nemen. Voorlopig en tijdelijk ga 

ik dat weer doen, maar we hebben echt iemand nodig die dat als 

bestuurslid wil gaan doen. Ben niet bang, begin als aspirant en 

als het jou en ons bevalt begin je daarna pas echt aan deze taak. 

Toch iets voor jou?? 
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LEDENWERVING 
 
Hadden wij voor de Coronacrisis royaal 100 leden, momenteel 

zijn er dat nog maar 87. Reden voor het bestuur het startsein te 

geven voor een nieuwe ledenwerfcampagne. Doel is het 

ledenaantal weer boven de 100 te brengen. 

Op de Algemene Ledenvergadering hebben wij toegelicht hoe wij 

dit ledenwerven gestalte willen geven en hebben wij ook een 

dringend beroep op u gedaan zelf ook mee te werken. 

Hieronder de belangrijkste punten op een rij: 

 

o Er is een nieuwe flyer gemaakt met informatie over de 

ASVO. In die flyer is een inschrijfformulier gestoken. 

o Wij vragen leden actief nieuwe leden te werven. 

Daar stellen we ook iets tegenover: 

• voor de leden zelf: 

voor elk nieuw lid dat u inbrengt, ontvang u € 10 

(met een maximum van  €30) 

Leden die een nieuw lid aanbrengen ontvangen daar-

voor een waardebon. Nog nader te bepalen 

• voor nieuwe leden: 

nieuwe leden betalen tot eind 2022 geen contributie 

(daarna €30 per jaar) 

• Leden die aanbieden te werven, ontvangen hiervoor 

een aantal flyers en een paar exemplaren van Bij de 

Tijd. 

• De flyers worden in beperkte aantallen verspreid over 

plekken waar senioren vaker komen. (zwembad, 

pedicuur, buurthuizen, bibliotheek etc.) 
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TI-JO TOURS 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

De filmochtend: erg boeiend 

Met ruim 30 ASVO-leden keken we donderdag 7 april naar ‘La 

famille Bélier, een verrassend warm en soms hilarisch verhaal 

met verrukkelijk acteerwerk. Gelúkkig regende het die dag zodat 

de erwtensoeplunch naderhand uitstekend tot zijn recht kwam. 

Het was tenslotte al april. We hebben genóten. Ti-Jo is opnieuw 

vergeten om foto’s te maken. We moeten weer eens werk maken 

van een of meerdere ‘hoffotografen’ (☺)   

 

Koffiedrinken 

In de maand mei (oneven maand) drinken we weer koffie op 

dinsdagochtend: 3 mei! Welkom voor een prettige ontmoeting. 

Neem gerust vriend(in) of buurman (of –vrouw) mee.  

 

Activiteitenkalender 

Tijdens de ALV heeft Ti-Jo de voorgenomen activiteiten voor 

2022 gepresenteerd: op papier én via PowerPoint. Hier opnieuw 

voor alle leden.  
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Activiteitenkalender 
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Wij bestaan 6,5 jaar! Feest! 

We schreven er in BdT 4 al over: deze maand (mei) trakteert 

het Bestuur álle leden op een feestdag, en wel op 10 mei a.s. 

 

Ti-Jo raadt u dringend aan álle andere afspraken voor 

deze dag af te zeggen dan wel te verplaatsen! 

 

We hebben namelijk verrássende plannen. Nu willen we deze 

nog niet helemáál tot in detail vertellen (geheim, geheim), maar 

in grote lijnen komt het hier op neer: 
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Nu zijn wij voor het grootste deel van de dag ‘gast’ van de ASVO, 

maar i.v.m. het vervoer vragen wij u een eigen bijdrage van:  

€ 7.50 

 

U kunt u opgeven door deze € 7.50 over te maken via Geert 

Ebben op de rekening van de ASVO o.v.v. Jubileum.  

(zie laatste pagina van BdT voor de juiste gegevens). Aanmelden 

is mogelijk tot en met woensdag 4 mei. 

Wij rekenen wel op mooi weer hè. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Wissewasje 

  
En daar loop ik weer, lesboeken Italiaans in schoudertas. Huis-

werk (goed!) gedaan, dat helpt hè als je naar school’ gaat. Het 

is heerlijk weer (na veel regendagen) maar nog tamelijk fris.  

Ik kom op mijn route langs een basisschool en kijk graag naar 

al die jonge ouders (ja hoor, ook vaders) die hun kinderen naar 

school begeleiden. Vóór mij loop-fietst een jongetje van krap 3 

jaar met een indrukwekkende vaart. Maar pal voor de stoeprand 
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blijft hij netjes staan om op zijn moeder (met kinderwagen!) te 

wachten. Goed getraind. 

“Zo! Hállo” roep ik enthousiast, ”wat kun jij hard fietsen, zeg”. 

“Ik ben Joep. Hoe heet jij?” 

“Wel”, zeg ik – in mijn sas met deze 

directe aanpak, “Ik ben Tineke”. 

“Ik ga naar school,” krijg ik te horen 

“O”, zeg ik blij, ”ik ga ook naar school. 

Dat vind ik leuk” 

  

  

 

      (dit is niet Joep) 
 

“Ik ben al 3!” wil Joep de conversatie verdiepen … maar op dat 

moment moet hij zich weer bij zijn moeder voegen en blijft onze 

verkennende gedachtenuitwisseling in de lucht hangen. Al 

wandelend mijmer ik over de eenvoud van de communicatie die 

wij zojuist beproefden: geen lange aanloop, hup! ter zake. En 

kijk eens welk een informatie er toch over en weer is gegaan. 

Bovendien was het een zeer prettig gesprek (het had nog even 

mogen duren), het was blij en er zaten geen nare of stroeve 

bijbedoelingen onder. Er hoefde ook niet op voorhand een 

vervolg op te komen, verwachtingen die je wel of niet kunt 

waarmaken. Nee, het pure plezier van informatie uitwisselen. 

Joep is 3 jaar, superactief en gezond,  gaat naar school met 

blijde zin. En met open blik naar de wereld! Wanneer en 

waardoor raken wij dit vermogen tot spontaan contact toch 

kwijt? We zouden het gewoon zelf onderling eens moeten 

oefenen. 
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Twee bijdragen van leden 

 
Ode aan de paraplu 

 

Een slim individu 

schonk de mens de paraplu. 

Wat ijzer, stof, ’n stok met een handvat 

en ieder blijft droog, geen mens wordt meer nat. 

Maar ik ren wanhopig door de straten 

en pieker me suf waar ik dat ding heb gelaten. 

 

 

Uit het BD (ingebracht door Jo van Ti-Jo) 

 
 
Gewoon een prachtige foto 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

José Pagano 
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Gedicht van de maand  
 

Blij sonnet met vragen 

(waarin vrijwel alle coronamaatregelen worden opgeheven) 

 

Zucht in je elleboog van opluchting 

en bind een mondkapje voor voordat je juicht. 

Zie hoe de curve naar beneden buigt, 

wanneer je deze omkeert. Dans en zing, 

 

want dit is van het einde het begin 

en het begin van glanzend nieuwe tijden, 

waarin het wordt zoals het was: de blijde 

comeback van lak aan de gemeenschapszin. 

 

Ik weet het, het is ongepast, maar toch 

zou ik geneigd zijn om me af te vragen 

of men van deze tijd iets heeft geleerd. 

 

Was wat normaal leek slechts gezichtsbedrog? 

Wat is bedacht op al die stille dagen? 

Was ons vertrouwde leven soms verkeerd? 

 

Ilja Leonard Pfeijffer 16 februari 2022 
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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 
 

Verzorgd wonen blijft niet vanzelfsprekend 

 
Neem zelf de regie, adviseert Actiz-voorzitter Anneke 

Wes-terlaken. Bedenk hoe je 

oud wil worden. Waar wil je dan 

zijn en met wie?  

Veel Nederlanders hebben nog 

altijd het beeld dat zij in een be-

jaardentehuis kunnen wonen als zij 

oud zijn. Dat is niet zo. Bejaardenhuizen of verzorgings-

huizen  bestaan niet meer en verpleeghuizen zijn alleen beschik-

baar voor zeer intensieve zorg. Maar ook thuiszorg  via de 

wijkverpleegkundige zal niet al-tijd voorhanden zijn. Actiz is de 

branchevereniging van Neder-landse zorgorganisaties. Actiz-

voorzitter Anneke Westerlaken legt uit: ‘Op dit moment werkt 

één op de zeven mensen in de zorg. Dat zouden er één op de 

vier moeten zijn in 2040. En dat kan niet. De samenleving 

vergrijst en er is niet genoeg zorgpersoneel om die groeiende 

groep ouderen van dienst te zijn op de manier zoals we dit nu 

doen.’ 

9 tips: 
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1 Op tijd voorsorteren 

Waar wil je wonen als je echt oud bent? Wil je in je eigen buurt 

blijven? Of dichterbij de kinderen? In de natuur of juist in de 

stad? ‘Ga op zoek naar een plek waar je je thuis voelt en waar 

je aansluiting vindt bij mensen in je omgeving. Ga op zoek naar 

een huis waar je de rest van je leven kan blijven wonen’ aldus 

Yvonne Witter van ZorgSaamWonen. En wacht daar niet te lang 

mee, want als je op tijd verhuist, ben je nog in staat om nieuwe 

contacten te maken, buren te leren kennen en vrienden te ma-

ken op je nieuwe adres. ‘Neem de regie’, vult Westerlaken aan: 

Door nu al hierbij stil te staan voorkom je dat je niets meer te 

kiezen hebt in een latere levensfase.’ 

2 Huis aanpassen 

Wil je het liefst in je huidige huis blijven wonen? Check dan welke 

aanpassingen eventueel nodig zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld 

aan het weghalen van drempels en het installeren van een in-

loopdouche. Goede verlichting binnen en buiten. Een slaapkamer 

in de buurt van badkamer en wc of een slaapkamer beneden. 

Beugels in badkamer en toilet. Vanaf 1 januari 2023 is het moge-

lijk om tot maximaal 10 procent van de waarde van je opge-

bouwde pensioen in één keer op te nemen. Met dat geld zou je 

heel goed je huis nu al ‘senior-proof’ kunnen maken. Investeren 

in later. 

3 Schrijf je op tijd in voor een seniorenwoning 

Een seniorenwoning of -appartement helpt om tot op hoge leef-

tijd zelfstandig te blijven wonen. Kenmerken zijn: gelijkvloers, 

brede gangen en deuropeningen, geen drempels en vaak ook 

een zorgbadkamer. Er is een groot tekort aan seniorenwoningen 

in bijna alle gemeenten in heel Nederland. Dit kan oplopen naar 

een tekort van 750.000 seniorenwoningen in 2040, zo is de 

verwachting. Zelfs als je nog helemaal niet aan verhuizen denkt, 
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is het desalniettemin raadzaam om je alvast in te schrijven voor 

een (huur)seniorenwoning in je dorp of stad.  

4 Blijf zelfredzaam 

Gemeenten zijn verplicht om via de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (WMO) te regelen dat hun inwoners zo lang 

mogelijk aan de samenleving blijven deelnemen. Zelfredzaam-

heid is een groot goed. Hulpmiddelen kunnen daarbij van dienst 

zijn. Een rollator, driewielfiets, traplift of vervoer op maat… het 

is allemaal bedoeld om je bewegingsvrijheid en kwaliteit van 

leven zo optimaal mogelijk te houden. Vind je dat lastig? Schaam 

je je ervoor? Zet dat opzij. Profiteer van de mogelijkheden, ook 

als je nog niet op hoge leeftijd bent. Voor hulpmiddelen via de 

gemeente betaal je een vast bedrag per maand.  

5 Verdiep je in technologie 

Actiz-voorzitter Westerlaken: ‘Technologie is een onderdeel van 

ons leven geworden en zal in de komende tijd ook meer en meer 

in de zorg worden ingezet. Dat heeft door Covid echt een vlucht 

gekregen. En dan is het handig als vertrouwd bent met bijvoor-

beeld een tablet. Mijn advies is, verdiep je af en toe in de werking 

van technologie en blijf leren: facetimen met de kleinkinderen, 

snappen hoe DigiD werkt, enz. enz. Al is het alleen maar om je 

contacten ook digitaal te kunnen onderhouden.’ 

6 Praat vandaag over morgen 

Net als met pensioen gaan of een kind krijgen, is oud worden 

het betreden van een nieuwe levensfase. Westerlaken: ‘Stel het 

denken en praten hierover niet uit. Ga in gesprek met je 

kinderen, familieleden, vrienden. Hoe zie jij deze fase voor je? 

En denken jouw kinderen of vrienden er op dezelfde manier 

over? Of doe je allerlei aannames die misschien helemaal niet 

kloppen? Voer die gesprekken op tijd, zodat je nog in actie kunt 

komen als blijkt dat jouw gedachten niet overeenstemmen met 

hoe je naasten er over denken.’ 

https://praatvandaagovermorgen.nl/ 

 

https://praatvandaagovermorgen.nl/
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7 Maak contacten in de buurt 

Nabijheid is belangrijk voor wie écht oud is. Demograaf Jan 

Latten zei hierover in Plus Magazine: ‘Zorg voor contacten in de 

buurt. Van de bewoners die weinig contact hebben met de buren, 

is 69 procent tevreden met het leven. Die tevredenheid stijgt 

enorm wanneer buurtbewoners  met elkaar omgaan, elkaar hel-

pen, zich thuis voelen in hun buurt. Van deze bewoners is 97 

procent tevreden met het leven. En vergeet niet: na je pensioen 

worden buren steeds belangrijker. Je bent vaker alleen, minder 

mobiel. Je buren moeten je vrienden worden.’ Westerlaken zag 

van dichtbij hoe haar moeder het aanpakte. Ze werd actief in de 

Vereniging van Eigenaren (VVE) van haar appartementencom-

plex. ‘Dat was totaal buiten haar comfortzone maar het levert 

haar contacten op in de buurt en ze leert iets nieuws.’ 

8 Koester familie en vrienden 

 Regel je sociale contacten en wacht daar niet te lang mee. Dé 

garantie voor een goede oude dag is dat je er niet helemaal 

alleen voor komt te staan. Uit een van de langstlopende onder-

zoeken ter wereld van de Harvard University blijkt dat mensen 

met goede sociale banden (familie, vrienden, een gemeen-

schap), gelukkiger zijn en fysiek gezonder dan mensen met min-

der banden. Ook leven ze langer. De mensen die op middelbare 

leeftijd het meest tevreden waren over hun relaties met familie, 

vrienden en buurtgenoten waren er het best aan toe op hun 80e. 

Het netwerk waar je nu energie in steekt, is het netwerk waar je 

straks veel mee omgaat. Westerlaken bevestigt dit: ‘Het aller-

grootste effect op welbevinden is dat je fijne mensen om je heen 

hebt.’ 

9 Leer aanvaarden 

Er zijn heel veel dingen die je zelf in de hand hebt. Maar 

tegelijkertijd is het goed om te beseffen dat niet alles maakbaar 

is. Westerlaken: ‘Voor een deel kun je ook actief op zoek gaan 
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naar berusting. Niet alles is maakbaar. En dat aanvaarden, is 

óók een vorm van voorbereiding. Want je houding ten opzichte 

van het gebrek aan maakbaarheid heb je wél in de hand.’ 

UW AANDACHT WAARD 2 

Wmo en vervoersvoorzieningen  

 
Vervoersvoorzieningen zijn de meest verstrekte voorzieningen 

in het kader van de Wmo. Ze zijn er in alle soorten en maten 

en worden verstrekt zodat u zich kunt verplaatsen. Bij dit soort 

voorzieningen moet u bijvoorbeeld denken aan:  

· een collectief systeem van aanvullend al dan niet openbaar 

  vervoer (regiotaxi) · vergoeding van vervoer per eigen auto 

· een bruikleenauto 

· vervoer per taxi of rolstoeltaxi  

· aanpassing van een eigen auto · een gesloten buitenwagen 

· een scootmobiel 

· bijzondere fietsen  

· rolstoelscooter 

· speciale voorzieningen voor kinderen, zoals een duofiets 
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Om het vervoer mogelijk te maken moeten ook weer andere 

voorzieningen, worden verstrekt. Zoals voorzieningen voor:  

· onderhoud en reparatie 

· medisch noodzakelijke begeleiding 

· het gebruik van de voorziening (u moet weten hoe bijvoor- 

  beeld uw  scootmobiel werkt) oplaadkosten van de accu van 

  uw scootmobiel 

· rijlessen (alleen de extra kosten) 

· verzekeringen 

· parkeerfaciliteiten (bijvoorbeeld een overdekte en afsluitbare 

  parkeerplaats voor uw scootmobiel) 

· gehandicaptenparkeerkaart en parkeerplaats. 

  

Wmo en woonvoorzieningen  

Als u vanwege een handicap beperkingen in uw huis ondervindt 

bij het normale gebruik van uw woning, dan kunt u bij de 

gemeente een woningaanpassing aanvragen. Het kan gaan om 

kleine aanpassingen, zoals een verhoogd toilet, een extra trap-

leuning of het leggen van rolstoeltapijt. Maar het kan ook gaan 

om ingrijpende verbouwingen, zoals het maken van een 

aanbouw aan de woning of het aanpassen van keuken, toilet of 

badkamer.  

De meest voorkomende woonvoorzieningen zijn: 

· aanbouw aan uw woning 

· aanpassing van uw woning, zoals verbreding van deuren, 

  wegnemen drempels enz. douchehulpmiddelen, zoals een 

  douche-zit, antislipvloer, kantelbare spiegel enz. toiletvoor 

  zieningen, zoals een verhoogd toilet, beugels, toiletstoel 

· traplift 

· verhuis- en inrichtingskostenvergoeding 
  

Omdat de kosten van een aanpassing hoog kunnen zijn zal uw 

gemeente daarom eerst onderzoeken of een verhuizing naar een 
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andere woning niet een goedkoper alternatief is. Een goed 

voorbeeld daarvan is een aanbouw aan uw woning. Een aanbouw 

kan noodzakelijk zijn als u vanwege rolstoelafhankelijkheid geen 

gebruik kunt maken van een traplift om op uw slaap- en bad-

kamer te komen.  

In de meeste gemeenten wordt, uiteraard voor zover dat kan, in 

die situatie een losse woonunit geplaatst. Dat is vaak een snelle 

oplossing voor uw probleem en daarnaast is de unit herbruik-

baar.  

Vaak zijn er ook aangepaste woningen beschikbaar of is er een 

woning die makkelijker, aan te passen is dan uw eigen woning. 

Verhuizen kan in dat geval voorrang hebben. De gemeente geeft 

dan een verhuiskostenvergoeding, waarmee u de verhuizing en 

eventuele herinrichting kunt betalen.  

Een voorbeeld: 

Hetty heeft ernstige heupklachten. Zij kan daardoor niet meer in 

haar slaapkamer komen die zich op de eerste verdieping van 

haar huis bevindt. Dat kan wel als er een traplift wordt aan-

gebracht. Hetty dient daarvoor een aanvraag in bij haar 

gemeente. De gemeente heeft een goedkoper alternatief. In de 

wijk waar Hetty woont, is een gelijkvloerse woning beschikbaar. 

Hetty ́s aanvraag voor de traplift wordt afgewezen, wel komt 

Hetty in aanmerking voor een verhuiskostenvergoeding.  

Let op: zeker bij woonvoorzieningen zijn mensen geneigd om 

deze al aan te brengen voordat de gemeente daar toestemming 

voor gegeven heeft. Doe dat niet. Het is maar de vraag of de 

door u getroffen voorziening de goedkoopste variant is.  

U loopt een groot risico dat de door u getroffen (kostbare) 

voorziening niet wordt vergoed omdat goedkopere alternatieven 

denkbaar waren. Soms kan dit zelfs niet meer worden 

vastgesteld vanwege de door u getroffen voorziening. Zo zou 

zelfs de hele voorzieningsaanvraag afgewezen kunnen worden.  

De gemeente is niet verplicht om alle problemen op te lossen die 

u heeft bij het normale gebruik van uw woning. De gemeente 
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mag verwachten dat u en uw mogelijke huisgenoten met enige 

ongemakken moeten zien te leven.  

Als u een aanvraag voor woningaanpassing heeft ingediend bij 

de gemeente, zal de gemeente eerst bekijken welke woningaan-

passingen noodzakelijk zijn en of deze aanpassingen tegen 

redelijke kosten verricht kunnen worden. De gemeente bekijkt 

daarbij altijd eerst of u kunt verhuizen naar een woning die al is 

aangepast of eenvoudig is aan te passen. Als u besluit om liever 

zelf de voorzieningen te regelen dan dat u verhuist, dan kunt u 

die kosten als buitengewone lasten aftrekken voor de belasting.  

Als u op indicatie van de gemeente verhuist naar een aangepaste 

woning, dan kunt u een vergoeding krijgen voor verhuis- en 

herinrichtingskosten. Dit geldt overigens niet bij een verhuizing 

naar een AWBZ-instelling. 
 

Wmo en huishoudelijke verzorging  

Bij huishoudelijke verzorging kan gedacht worden aan opruimen, 

schoonmaken, het verzorgen van planten en huisdieren, bedden 

opmaken en het klaarmaken van de maaltijd.  

Als u niet alleen woont gaat de gemeente er van uit dat de 

huisgenoten zogenaamde gebruikelijke zorg verlenen. 

  

Gebruikelijke zorg  

Over het algemeen wordt onder gebruikelijke zorg verstaan de 

zorg die kan worden verleend door de persoon of de personen 

met wie u samenleeft. Dit principe is gebaseerd op de achter-

liggende gedachte dat u samen verantwoordelijk bent voor het 

huishoudelijke werk. Dat betekent dat als u gewend was het 

huishoudelijk werk te doen en hiertoe niet meer in staat bent, 

anderen met wie u samenleeft verondersteld worden dit over te 

nemen. Dat geldt voor alle huisgenoten ouder dan 18 jaar.  

Van minderjarige kinderen wordt uiteraard wel een bijdrage in 

het huishouden verwacht. Welke bijdrage de kinderen kunnen 
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leveren is mede afhankelijk van hun leeftijd. Hierbij wordt geen 

rekening gehouden of men het al dan niet wil of al dan niet 

gewend is te doen. In situaties dat personen uit de leefeenheid 

nog nooit huishoudelijk werk hebben gedaan of dat niet kunnen, 

kan via een tijdelijke indicatie hulp geboden worden bij het 

aanleren hiervan. De taak wordt dan niet overgenomen, maar 

via instructies gestuurd. Ook studie, werk of tweeverdieners 

vormen in principe geen reden om van de gebruikelijke zorg af 

te zien.  

Ook ouderen die in staat zijn tot het verrichten van huishoudelijk 

werk vallen onder de gebruikelijke zorg. Een (zeer) hoge leeftijd 

kan in omstandigheden overigens wel aanleiding zijn niet te 

vragen, het huishoudelijk werk aan te leren. Bij werkenden 

wordt geen rekening gehouden met zeer drukke werkzaamhe-

den en (zeer) lange werkweken. Ook zijn er in het kader van 

huishoudelijke zorg algemeen gebruikelijke voorzieningen waar-

van u zoveel mogelijk gebruik moet maken als deze voorzie-

ningen een oplossing voor uw probleem kunnen bieden.  

Denkt u hierbij aan: 

· kinderopvang (crèche en overblijfmogelijkheden op school) 

  voor- en naschoolse opvang 

· oppascentrale 

· maaltijddienst 

· boodschappendienst 

· honden uitlaatdienst  

Een voorbeeld: 

Clemens heeft een ernstige ziekte en kan niet voor zijn 

huishouden zorgen. Hij kan ook geen boodschappen doen of zijn 

maaltijd bereiden. Voor huishoudelijke verzorging kan hij een 

voorziening krijgen. Voor zijn boodschappen en maaltijden kan 

hij gebruik maken van de maaltijd- en boodschappendienst. 

Voor zover dat leidt tot meerkosten kan hij hiervoor een 

voorziening krijgen in de vorm, van een PGB of financiële 

tegemoetkoming. Als komt vast te staan dat er geen sprake is 
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van gebruikelijke zorg, dan moet de gemeente de omvang van 

de hulp bij het huishouden te worden vastgesteld. Daarvoor 

wordt een indicatiebureau ingeschakeld deze stelt vast welke 

hulp noodzakelijk is en hoeveel uren hulp per week nodig is.  

De gemeente kan de zorg verstrekken door het beschikbaar 

stellen van een hulp in het huishouden of in de vorm van een 

persoonsgebonden budget (PGB). Met een persoonsgebonden 

budget kunt u de huishoudelijke hulp (professionele hulp of 

mantelzorg) zelf betalen.  

https://www.oss.nl/zorg/woonvoorziening_wmo.htm 

https://www.oss.nl/zorg/individuele_ondersteuning_wmo.htm  

 

 
 

UW AANDACHT WAARD 3 
 

 

 

 

 

 

Mantelzorger meer taken, minder waardering 
 

De jaarlijkse waardering van mantelzorgers zoals een 

geldbedrag of cadeaubon daalt.  Ook ontvangen mantelzorgers 

in 10% van de gemeenten geen individuele 

mantelzorgwaardering meer. 

Zonder inzet van de nieuw gekozen gemeenteraadsleden 

verwacht MantelzorgNL dat de jaarlijkse waardering voor 

mantelzorgers over 10 jaar niet meer zal bestaan. “Dit is 

tegenstrijdig in een tijd dat er juist steeds meer op 

mantelzorgers wordt geleund.” 
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Onderzoek MantelzorgNL 

MantelzorgNL onderzocht hoe gemeenten in 2021 

mantelzorgers waarderen. Door dit onderzoek te vergelijken 

met eenzelfde onderzoek uit 2019, worden de verschillen 

zichtbaar. De helft van de gemeenten waardeert op dit moment 

mantelzorgers met een waardebon of cadeaupas. De 

gemiddelde waarde daarvan is nog maar €61,-. De overstap 

van een geldbedrag naar een bon betekent vaak een besparing 

voor de gemeente, met een gemiddelde daling van €60,-. 

1,5 miljard uur zorg 

AD en Trouw berichten uitvoerig over het onderzoek van 

MantelzorgNL. Veel mantelzorgers hechten grote waarde aan 

een waardering”, zegt directeur Liesbeth Hoogendijk van 

MantelzorgNL. “Het geeft hen het gevoel dat ze gezien worden. 

Wat zij doen, heeft enorme waarde voor de samenleving. In 

Nederland zijn vijf miljoen mantelzorgers. Zij leveren samen 

1,5 miljard uur zorg. Als die door professionele krachten moet 

worden geleverd, zou dat zo’n 40 miljard euro kosten.” 

Dat kan familie toch wel doen? 

MantelzorgNL ziet nu al dat mensen minder uren zorg krijgen. 

“Kregen ze eerst bijvoorbeeld vier uur per week huishoudelijke 

hulp, nu nog maar twee uur. ‘Uw zoon of dochter kan dat toch 

wel doen?’, zegt de gemeente dan. Zo worden steeds meer 

taken bij de mantelzorger gelegd, terwijl de waardering minder 

wordt.” 

 

 

 

 

 

 

https://www.mantelzorg.nl/nieuws/waardering-mantelzorgers-onder-druk/
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Humor en tragedie   
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OOK UW AANDACHT WAARD 1 

 
 

Sociaal FITaal in Ruwaard 
 

Het project Sociaal FITaal richt zich op de vitaliteit van senioren. 

Wij vinden het belangrijk om te weten hoe het met u gaat, of u 

graag (meer) zou willen bewegen, mensen wilt ontmoeten of 

)hulp) vragen heeft waarbij wij u op weg kunnen helpen. U kunt 

zich via dit project aanmelden voor verschillende activiteiten of 

antwoord krijgen op uw vragen.. 

 

Voor wie? 

Sociaal FITaal is bedoeld voor mensen die plezier en energie 

willen krijgen in hun leven. Als u op dit moment niet voldoende 

beweegt, actiever wilt worden en meer mensen wil ontmoeten, 

dan kunt u zich opgeven. 

 

Mogelijkheid aanmelden activiteiten 

Als u zich opgeeft, krijgt u een uitnodiging voor de gratis 

vitaliteitstest op zaterdag 11 juni. De vitaliteitstest is in wijkhuis 

De Haard, Brederostraat 46, Oss. Na de test kunt u zich 

eventueel opgeven voor verschillende activiteiten. Dit kan zijn: 

een beweeggroep, kaartclub, samen eten, een vervolggesprek 

met een specialist of een vrijwilliger. Een overzicht van deze 

activiteiten is op deze dag aanwezig. 

Sociaal FITaal 

Meedoen met het project Sociaal FITaal kan u veel opleveren: 

• U kunt op zaterdag 11 juni gratis laten testen hoe vitaal 

u bent  
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• U kunt vragen stellen over financiën, huishoudelijke hulp, 

zorg, gezond eten, etc. 

• U maakt kennis met verschillende activiteiten in de wijk: 

bewegen, ontmoeten, samen eten, etc. 

• U krijgt meer contacten 

• U krijgt meer energie, u blijft fit, u wordt fit 

• U wordt (nog) zelfverzekerder 

• We helpen u een weg te vinden naar de juiste hulp 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Thijs van Kessel 

Wethouder Zorg en Welzijn gemeente Oss 

 

 

Poëzie 

 

 

       Een zacht warm briesje 

 

       Strijkt zachtjes door mijn haar 

 

       Lentegevoelens 

 

 

 

 

                                                                           Cilian 
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OOK UW AANDACHT WAARD 2 

 

Beste toneelliefhebbers 

 

13 en 14 mei treden                             op in theater Marag              
 

Aanvang: 20.15 u 
 

Kaartjes voor deze voorstelling zijn te bestellen door € 10,- p. p. 

over te maken naar:  
 

NL92RABO0135936624 t.n.v. M.B.H. Akkermans 
 

Onder vermelding van de gekozen opvoeringsdatum. 

Bestellen is mogelijk tot uiterlijk 2 mei 2022 

Tineke Akkermans en B. Geuzendam spelen 

Regie Rein Akkermans 

 

                    

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Wat er was, kan dat er opnieuw zijn? 

Waarom zoeken we soms de toekomst in het verleden? 
Wat als gevoelens nog slechts herinneringen geworden zijn? 

Een man en een vrouw confronteren elkaar en zichzelf met 
deze vragen. 

 

adres theater Marag: Raadhuislaan 14, 5341 GM Oss 

(ingang aan de achterkant) 
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OOK UW AANDACHT WAARD 3 
 

CinePlus:   

Hercule Poirot’s Egyptische avontuur 

begint op een glamoureuze cruiseboot 
op de Nijl. De luxe trip verandert 

echter al snel in een angstaanjagende 
jacht op een moordenaar als een 

huwelijksreis wordt opgeschrikt door 
agressieve moorden. Het is het sinis-

tere verhaal van obsessieve liefde en 
de moordende consequenties hiervan 

en speelt zich af in een episch land-
schap van woestijn en Koninklijke 

piramides van Egypte. De film volgt 
een groep voortreffelijk geklede reizi-
gers met genoeg schokkende wendin-

gen die het publiek zullen ver-rassen 
tot aan de laatste ontknoping.  

  
 

donderdag 12 mei 
 

KinePolis Oss 
 

14.oo u 

 

 

 
 

 

 

 
 

Kenneth Branagh             Anette Bening                        Gal Gadot  
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OOK UW AANDACHT WAARD 4 

 
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:  

 

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 mei 
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Filippine 56 
 

 
 

 
1. Partij met de meeste integriteitsaffaires 
2. Hij was eigenlijk de eerste Nederlandse populist  

3. Speelde hoofdrol in The wife  
4. Alan Conway gaf zich uit voor deze filmregisseur  

5. Apostel die het niet zo nauw nam met de waarheid  
6. Russische krant van de Communistische Partij 

7. Actrice uit De Firma List en Bedrog  
8. Leidde in 1972 tot aftreden president  

9. Film over Franse romanschrijfster wier man met de eer ging 
strijken 

10. President die waarheid irrelevant maakte  
11. Regisseur van ‘The Great Global Warming Swindle’ 

12. Schreef ‘Over liefde en spel’  
13. Belazerde de boel met de mondkapjesdeal  

14. Dit nemen sommige politici niet zo nauw 
15. Als je trouwt, maakt belofte schuld  
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Sudoku Plus nr. 55  
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Oplossing puzzels uit Bij de Tijd nr. 4   
 

Woordkraker april 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Filippine 55 
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Oplossing Sudoku Plus nr. 54 
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Column        P H P D       
 

Carolien komt net thuis van een avond met haar leesgroep. 

‘P P” zegt ze en laat zich met een zucht in haar luie stoel zakken; 

haar jas nog aan. Als ik mijn wenkbrauwen frons, komt ze nog 

tot: ’Poeh Poeh’, maar daar moet ik het mee doen. Al staat mijn 

hoofd niet echt naar zorgen van een ander, dit theatrale vertoon 

kan ik natuurlijk niet negeren. 

‘Zeg het eens, schat, wat vertroebelt toch jouw edele geest?’ 

Een vernietigende blik is het enige antwoord dat ik krijg. Daar 

kan ik niet bepaald mee zitten en dus buig ik me weer over mijn 

puzzel. Die Filippines in Bij de Tijd kunnen soms behoorlijk pittig 

zijn. Ik ben er altijd trots op als ik ze op kan lossen zonder iets 

op te moeten zoeken. Maar eerlijk is eerlijk, dat lukt me zeker 

niet altijd. En dan heb ik het nog eens niet over die verdomde 

woord-krakers. De naam zegt het al helemaal: hersen-krakers! 

Als ik opkijk zie ik Carolien mistroostig voor zich uitkijken. Hier 

kan alleen een glaasje wijn verlichting brengen. Als ik met twee 

glazen in de hand de kamer weer binnen kom, reik ik 

haar een glas Pinot gris aan en zelf ga ik met mijn 

Chianti Classico weer zitten.  

‘Proost’, zeg ik en hef mijn glas. Met zichtbare tegenzin beant-

woordt ze mijn toost. Een tegenzin die meteen verdwijnt als ze 

een slok neemt. Witte wijn doet vaker wonderen voor mijn lief. 

‘En vertel me nou maar eens wat je zo bedrukt’, probeer ik 

opnieuw. 

‘Ach, Doos, ik weet wel dat ik ook niet meer een van de jongste 

ben, maar dat eeuwige gepraat over P H P D … ik word er zo 

moe van.’ 

‘PHPD? Ik ken alleen COPD; wie van jullie groep is er ziek?’  

‘Heb je je oordopjes soms nog in? Ik heb het niet over COPD, 

dove.’ 
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‘En wat bedoel je dan wel?’ 

‘Pijntje hier, pijntje daar!’ Zet twee senioren bij elkaar en binnen 

tien minuten hebben ze het over hun kwaaltjes. Begrijp me 

goed, de goede niet te na gesproken natuurlijk. Maar wat mij 

opvalt, is dat je juist senioren met ernstige kwalen daar zelden 

over hoort uitweiden. Nee, dat pijntje hier pijntje daar is dat 

grenzeloze gezeur over een steekje in de zij, een paar stramme 

vingers, een puistje op je kin, een gescheurde teennagel en ga 

zo maar door. Steeds dat PHPD of nog erger dat JWOH! O, o, 

wat hebben ze het toch slecht.’ Als ik weer mijn wenkbrauwen 

optrek, legt ze uit: ‘JWOH, je wordt oud hè’. Ik aarzel even … zal 

ik haar erop wijzen dat haar geklaag nu eigenlijk niet wezenlijk 

verschilt van waar ze het over heeft? Nee, beter nog even niet; 

nog net iets te vroeg voor zelfrelativering. Ik besluit wel het 

gespreksonderwerp iets te verschuiven. 

‘Ik leef met je mee, Caro … alhoewel … Ik erger me nog meer 

aan al die stomme afkortingen. Zeg toch gewoon wat je moet 

zeggen; kort niet steeds alles af. Ik ben met pensioen, nou, mooi 

alle tijd voor een goed gesprek zou ik zo zeggen, helemaal niet 

nodig om met afkortingen te werken.’ 

Carolien schudt meewarig haar hoofd.  

‘Jij wordt echt oud, Doos. Heb jij 

eigenlijk wel WhatsApp op je 

telefoon?’ 

‘Of ik wát op mijn telefoon heb?’ 

‘App jij wel eens met je klein-

zoon, stuur je hem wel eens een appje?’ 

‘Natuurlijk doe ik dat; zeker nu hij al twee jaren door dat ver-

rekte Covid niet meer komt logeren. Maar waarom vraag je dat?’ 

‘Omdat uitgerekend jongeren appen met al die afkortingen. Dat 

is gewoon een nieuwe taal; een jongerentaal.’ 
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‘Nee, gelukkig doet hij dat bij mij niet. Ik zou hem anders wel 

wat vertellen. Wel stuurt hij af en toe van de plaatjes mee. Is 

dat ook iets van die zogenaamde jongerentaal?’ 

‘Laat maar!’ verzucht Carolien. 

‘JWOH!’ 

Ik kan er niet om lachen. Er valt nu een stilte.  

‘En wat me dan nog eens extra irriteert, is dat ze niet eens 

Nederlandse afkortingen gebruiken. Waarom in godsnaam ‘asap’ 

gebruiken in plaats van ‘zsm’? As soon as possible, laat me niet 

lachen. Of ‘irl’ in plaats van echte leven; of ‘omg’, ‘o my god’, 

voor o mijn god?’ Taalverloedering is het, niets meer en niets 

minder.’ 

Carolien staat nu op en schenkt ons beiden bij. De Chianti 

smaakt me goed en kalmeert ook. Van over haar glas kijkt Carol-

ien me guitig aan.  

Ik moet er soms toch echt om lachen, Doosje. Soms zijn ze echt 

vernuftig. Neem bijvoorbeeld dat ‘ff’. Dat vind ik gewoon slim 

gevonden. Of ‘vn8’ voor ‘vannacht’. Ik kan daar wel om lachen.’ 

‘Nou ik niet!’ 

‘Je wordt gewoon een oude brombeer. Je wordt net als je wijn-

glas, meestal halfleeg. Ik houd er meer van als het glas halfvol 

is.’  

Ik drink mijn glas verder leeg, sta op en schenk haar glas weer 

vol. ‘Zo goed?’, zeg ik. 

Ja zo is het goed. Humor mijn Doosje, dat je die maar niet mag 

verliezen’ en ze heeft haar glas. 

Ik geef me gewonnen.  

‘Nou voor deze ene keer heb ik ga ik met je mee. Ik hoorde 

laatst van mijn buurvrouw een best aardige afkorting: ‘ROLA” 

‘relatie op loopafstand’. Zij woonde 2 huizen verder dan haar lief. 

‘Best aardig’ kom op Doos, dat is gewoon hartstikke leuk! 
 

Doosje  
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Recept van de maand mei 

 

Geroosterde venkel met romescosaus    4p  

 

 

 

 

 

 

Ingrediënten: 
4  venkelknollen 

3  rode paprika’s 
50 gr  blanke amandelen 

½ teen knoflook 
1 EL  sherryazijn of rode wijnazijn 
  flink wat goede olijfolie 

 
Bereiding: 

Verwijder de uiterste stukjes van de steel en snijd de knollen in 

de lengte in kwarten. Bekleed een ovenplaat met bakpapier. 

Hussel in een grote kom de venkel voorzichtig met zout en 

olijfolie. Schik ze naast elkaar op de bakplaat en zet in de oven. 

Leg de paprika’s bovenop. 

Zet de oven (nu pas) aan op 200 graden en bak 20 minuten. 

Haal de paprika’s eruit en bak de venkel nog 20 minuten. 

Controleer dan of ook de dikke stukken zacht genoeg zijn; ga 

anders nog even door. Dat de randjes schroeien, is de bedoeling. 

Trek ondertussen het vel van de paprika’s af en verwijder de 

zaadlijsten en de zaadjes. Doe de paprika’s met de amandelen, 

knoflook, azijn en een scheut olie in een keukenapparaat en 

pureer. Breng op smaak met zout en cayennepeper en misschien 

meer azijn. Giet voor het serveren wat saus over de venkel en 

geef de rest erbij. 
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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”   

 
 
 

  
  

____________________ 

 
Kinepolis Oss 

 
 12 mei   

 
 “Dood op de Nijl” 

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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