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1 Bij de tijd 

COLOFON 
 

Voorwoord redactie 

 

Eindredacteur   
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Het bestuur van de ASVO heeft 
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den Bij de Tijd per post te 

sturen. Lees hierover op blz. 4 

Jammer hierbij is dat de foto’s 

dan niet meer in kleur te zien 

zijn. Daarvoor kunt u Bij de 

Tijd raadplegen op onze 

website: asvossmaasland.nl 
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3 Bij de tijd 

 
 
Hoera !!! 

 

    koffiedrinken 

 
    do 2 juni   10.30u  in de Meteoor 
 

 

Personalia   

  

Kroonjaren 
 

11 juni Mevr. M.A.Th. Stedemers 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  9 mei   13.30u bestuursvergadering 

   
Activiteiten deze maand en  langere termijn   
Zie blz. 10 
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Mededeling van het bestuur 
 

Met onmiddellijke ingang verschijnt Bij de Tijd voor alle 
leden per post! 
 

Tot nog toe was het uitgangspunt voor het bestuur dat ‘Bij de 

Tijd’ digitaal verstuurd wordt en dat leden aan kunnen geven als 

zij liever ‘Bij de Tijd’ per post ontvangen. 

Het bestuur keert nu dit uitgangspunt om: iedereen ontvangt 

ons blad per post, tenzij een lid aangeeft BdT liever digitaal te 

ontvangen. (bijvoorbeeld vanwege het milieu). 

Twee leden die op hetzelfde postadres wonen, ontvangen wel 

maar één exemplaar op papier. 

Het afgelopen jaar hebben steeds meer leden aangegeven ‘Bij 

de Tijd’ liever per post te ontvangen. Redenen hiervoor zijn: 

a. Zeker op een mobiele telefoon, maar ook op een notebook 

is het blad moeilijker te lezen. 

b. Na lezing is het gebruikelijk de mail te verwijderen. Maar 

in ‘Bij de Tijd’ staat vaak informatie, die op een later 

tijdstip nog eens geraadpleegd moet worden: bijvoor-

beeld info over activiteiten en uitstapjes. De praktijk leert 

dat leden die ‘Bij de Tijd’ thuis bewaren, deze informatie 

graag nog eens terugzoeken en zodoende zelden of nooit 

een activiteit missen. 

c. Ook een veel gehoord argument is, dat de puzzels in BdT 

veel makkelijker te maken zijn in de papieren versie. 

Het bestuur hoopt u met deze maatregel een plezier te doen! 

Wilt u toch liever de digitale versie, stuur dan een bericht naar  
 

Rein Akkermans (zie achterin) 
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De voorzitter aan het woord 
Het heeft 1½ jaar geduurd, maar dinsdag 10 mei was 

het dan eindelijk zover, het eerste lustrum kon worden 

gevierd. Eindelijk geen roet meer in het eten gestrooid 

door Corona. 

TiJo had een mooi programma gemaakt, waarin keuzes gemaakt 

konden worden en waarbij gezamenlijkheid heel belangrijk was. 

Ik denk, dat een volledig verslag van deze mooie en gezellige 

dag elders in deze “Bij de Tijd” zal staan. In mijn dankwoord 

tijdens het buffet heb ik benadrukt, dat er twee belangrijke 

momenten zijn geweest voor onze vereniging. Het eerste 

moment was om uit de ANBO te treden en een eigen senioren- 

vereniging op te richten en het tweede moment was, dat wij als 

bestuur na 1½ jaar in een extra Algemene Vergadering aan-

gaven, dat we niet verder konden zonder extra hulp van de 

leden. Het was een risico, want zonder extra steun zou de 

vereniging ter ziele zijn gegaan. Maar vanaf dat moment waren 

er een nieuwe penningmeester (Geert) en José en Tineke die de 

activiteiten gingen organiseren en zo werd TiJo geboren. Nu na 

4 jaar zijn we blij over de ingeslagen weg, TiJo en hun 

ondersteuning, BAG-groep, hebben al heel wat goede activi-

teiten georganiseerd met als klapper de viering van het eerste 

lustrum. Hartelijk dank en ik hoop, dat we nog veel mooie 

activiteiten van jullie krijgen aangeboden. 

Bij de jaarvergadering heeft de kascommissie decharge verleend 

aan de penningmeester, de kas was weer prima in orde. 

Daarnaast heeft de commissie een aanbeveling gedaan, daar ga 

ik als tijdelijk penningmeester naar kijken en zo nodig een 

voorstel doen aan het bestuur. Zoals ik al eerder heb aangege-

ven ben ik slechts tijdelijk penningmeester. Het bestuur hoopt 

dan ook, dat zich spoedig iemand aanmeldt om deze taak 

definitief over te nemen. Taken van de voorzitter worden indien 

nodig binnen het bestuur overgenomen. 

 



 
juni ‘22 6 

 

Jubileumuitstapje naar Nijmegen 
 

Dinsdag 10 mei: Jubileum! Naar Nijmegen 

Daar gingen we toch dinsdagochtend 10 mei met een bomvolle 

bus ASVO-ers én enkele introducés. Naar … Nijmegen! In 

opperbeste stemming! Het weer hielp mee, het was 24 graden 

met een koel windje en een beetje bewolking. Prima voor een 

dagje ‘uit’ mét en zonder beweging (☺) We begonnen met een 

kopje koffie in café Waterwolf, pal aan de Waalkade. Een prima 

uitgangspunt voor de kostelijke dag die voor ons lag. 

Hoogtepunt 1: een boottocht op de Waal mét (heerlijke) pannen-

koeken én een informatieve rondleiding door de kapitein langs 

het nieuw ingerichte Watergebied én Landschap tussen Nijme-

gen en Lent, langs de sluizen van Weurt en de rivier overspan-

nende bruggen. Wat een waterwegen kruisen elkaar! Hier 

voeren wij: 

                 hier zaten wij        

 

 

 

 

 

 

 

Hoogtepunt 2: Na de boottocht hebben wij ons verspreid over 

tal van (non)-activiteiten, variërend van rondleiding, musea, 

winkelen en terrassen natuurlijk. We waren er best moe van (☺)  

 
wachten op de bus terug 
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En toen … 

Hoogtepunt 3: een heerlijke ontvangst in 

herberg ’t Woud met een drankje en buffet. 

Wij hebben een artiest onder ons ontdekt: 

Wim Awater blijkt een getalenteerde accor-

deonist met een levenslange podiumervaring. 

Als ASVO hebben wij natuurlijk wél eigen 

zangtalent nodig voor een volgende keer. 

Dank je wel. Wim. 

 

 

Foto-impressie  
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voor meer foto’s (in kleur) zie onze website 

 
Vrijheidsmuseum in Groesbeek 

Op maandag 25 april togen we met 13 man-vrouw naar een wel 

héél bijzondere tentoonstelling: de ‘hoogte’-punten van de 

bevrijdingsoperatie van het laatste oorlogsjaar van WO II.  

In de wereld van de huidige museum-communicatiemogelijkhe-

den betekent dat: o.a. een rondleiding met gids, film, beeldop-

stellingen, geluidsfragmenten, verhalen: indrukwekkend! Zoals 

één van onze deelnemers verzuchtte: “Er is qua ‘oorlogsvoering’ 

he-le-maal niets veranderd!” De vraag is of oorlog ooit ZONDER 

geweld kan. In het licht van de oorlog die in Oekraïne woedt, 

niet vrolijk makend, wél heel, heel betekenisvol. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wij waren onder de indruk. Een práchtige dag, dat wel … 

Foto’s van deze dag zetten we op de site: 

https://www.asvossmaasland.nl 

https://www.asvossmaasland.nl/
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TI-JO TOURS 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
Koffiedrinken 

Onze maandelijkse koffiedrinkochtend is een fijn en laagdrem-

pelig moment om elkaar te ontmoeten. Kom gewoon, in je eentje 

of mét je (evt.) buurman/-vrouw voor een praatje en een cap-

puccino (o.i.d.) … wij zijn superwelkom in de Meteoor! Er wordt 

al op ons gerekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dit is Tom (medewerker)                        dit is Frank (coördinator 

 
Onze volgende koffie-ochtend is donderdagochtend 2 juni a.s. 

van 10.30-12.30u 
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Activiteitenkalender vanaf juni 2022 
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15 juni: naar het Jan Cunen Centrum (JCC) 
Ook in juni bieden wij de activiteitenliefhebbers weer een leuke 

middag. Deze activiteit – bezoek aan het JCC- staat eigenlijk elk 

jaar op de ‘agenda’, omdát het zo leuk is. Een bezoek aan villa 

Constance (zo heette het JCC oorspronkelijk) is op zichzelf al een 

groot genoegen, maar de tentoonstellingen zijn steevast verras-

send en boeiend (ook: beetje gek). Momenteel ziet u Edwin 

Wurm (Oostenrijk) en zijn Narrow Furniture tot One Minute 

Sculptures. Of Kunst op de WC van Bas Fontein e.a. Uw 

verslaggever liep zelf in ieder geval grinnikend rond. Uiteraard 

eindigen we met een nazitje met koffie en wat lekkers. 

Wij bieden u een fijne rondleiding van een uur met informatie 

over het Jan Cunen Centrum en haar onderdak aan de kunsten.  

 

 

Ra ra ra wat is dit voor kunstwerk? 

 

 

 

We spreken over woensdagmiddag 15 juni a.s. (13.30 – 15.30u) 

-   toegang is €7,50. Met museumkaart: gratis. 

-   we vragen u zélf uw toegang te regelen d.m.v. betaling dan 

    wel museumkaart 

-   U treft Ineke Molenkamp en Corry van Nuland als uw ASVO- 

    gastvrouwen. 

-   om 13.30u begint de rondleiding, dus op tijd zijn 

-   Daarna is het tijd voor koffie met wat lekkers in het café (bij 

    mooi weer buiten) 

-   De liefhebbers gaan daarna nog eens zelf wat kunst kijken 

-   U geeft u op door €5,- (voor koffie en rondleiding) over te 

    maken (naar de penningmeester) zie bankrekeningnummer, 

     laatste bladzijde van BdT. 

    o.v.v. : JCC 
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-  Inschrijven (d.m.v. betaling) mogelijk tot uiterlijk wo 8 juni! 

    Dat luistert deze keer nauw: 

 

Natúúrlijk mag een vriend of vriendin mee. Dit wordt weer een 

kóstelijke middag!  

 
Wissewasje 
 Lopend van hier naar daar passeer ik vaak deze boom: 

Naarmate wij elkaar vaker ‘begroeten’ 

en ik zie hoe de seizoenen zich aan en 

door hem heen voltrekken, groeit het 

nodige wederzijdse respect. Hij, omdat 

ik hem steeds bedachtzamer bekijk en 

soms toestemming vraag hem te 

fotograferen, ik, omdat zijn aanblik mij 

steeds meer raakt. Wat de eerste foto 

niet laat zien, is dat uit het gespleten, 

uitgeholde ‘karkas’ elk jaar een hevig 

groene en sterke spruit groeit (Foto2):  

Gaat dat bij ons, mensen nu ook zo? Is 

het niet zó dat alleen onze buitenkant 

verandert (veroudert) terwijl wij van 

binnen een (haast) niet te stuiten vitaliteit 

herbergen? Deze boom kán haast niet 

meer zoveel leven brengende kracht 

bezitten, maar het tegendeel is waar. Wát 

uit hem groeit en bloeit is van een 

verbijsterende volmaaktheid. Dát vind ik 

nou een mooie gedachte. 
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Gedicht van de maand  
 

 
           Eerst kwamen ze voor de communisten, 
                               ik zei niets, 

                   want ik was geen communist. 
       Toen kwamen ze voor de sociaal-democraten, 

                              ik zei niets, 

            want ik was geen sociaal-democraat. 

 

        Toen kwamen ze voor de vakbondsleden, 

                        ik hield mijn mond, 

             want ik was geen lid van de vakbond. 

 

                   Toen grepen ze de Joden, 

                      ik protesteerde niet, 

                    want ik was geen Jood. 

               Daarna pakten ze de katholieken, 

                               ik zweeg, 

                    want ik was protestant. 

 

              Eindelijk kwamen ze voor mij, 

              en toen was er niemand meer 

                   om voor mij te strijden. 

 

            Dominee M. Niemöller (1892-1984) 

                  (uit: Het Vrijheidsmuseum) 
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UW AANDACHT WAARD  
 
 

 
 

De Seniorenraad Oss verzorgt al enige tijd een nieuwsbrief.  

Deze nieuwsbrief van de Seniorenraad kunt u vinden op de web-

site van de raad: seniorenraadoss.nl 

Onderstaande artikelen zijn afkomstig uit de nieuwsbrief van 

mei. 

 
UW AANDACHT WAARD 1 

Indexeren pensioenen ‘eindelijk’ in zicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De pensioenfondsen staan er zo goed voor dat ze 

nadrukkelijk naar verhoging van de pensioenen kijken. De 

vraag is alleen voor wie de verhoging moet gaan gelden. 

Het zijn blije tijden voor de pensioenfondsen. De dekkings-

graad, het getal dat weergeeft hoeveel geld er in kas zit om alle 

huidige en toekomstige pensioenen te kunnen betalen, steeg in 

het eerste kwartaal van dit jaar. PMT, het bedrijfstakpensioen-

fonds voor de kleinmetaal, juichte dat het de hoogste dek-
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kingsgraad heeft sinds 2008. ABP, het grootste pensioenfonds 

van Nederland, zit inmiddels ruim boven de gevarenzone. En 

PFZW, de nummer twee van Nederland qua grootte, is hard op 

weg naar de veilige haven. Ook de andere grote fondsen PME en 

BpfBouw zijn uit de gevarenzone. 

Al dat geld –het totale pensioenvermogen bedraagt zo’n 1800 

miljard euro– brandt de fondsen in de zakken. Dat is weer goed 

nieuws voor gepensioneerden en deelnemers aan de pensioen- 

fondsen. Want de kans is levensgroot dat de pensioenen nog dit 

jaar verhoogd kunnen worden. En dat is in tijden van oplopende 

inflatie altijd welkom. 

Koopkracht niet helemaal repareren 

,,Met deze dekkingsgraad komt indexatie eindelijk in zicht. Dat 

is echt noodzakelijk voor onze deelnemers’’, zegt Jos Brocken, 

werknemersvoorzitter in het bestuur van PMT. Al waarschuwen 

de fondsen zelf dat ze de koopkracht niet helemaal kunnen 

repareren. Daarvoor is de inflatie simpelweg te hoog. 

De vraag is nu: wie gaat er profiteren als de pensioenfondsen 

weer extra geld mogen uitdelen? Moet iedereen die in het 

pensioenfonds zit profiteren, of worden bijvoorbeeld alleen de 

pensioenen van gepensioneerden verhoogd? Het lijkt logisch 

gepensioneerden te compenseren, zij zien de waarde van hun 

aanvullend pensioen al tien jaar dalen. En zij hebben geen 

mogelijkheid dat verlies goed te maken. 

We zullen een besluit nemen op basis van een evenwichtige 

afweging van de belangen van alle deelnemers. 

Maar iemand die 65 is, zal toch ook graag zien dat zijn of haar 

pensioenaanspraak wordt verhoogd. En iemand van 40 zal ook 

denken: waarom ik niet en zij wel? Ik betaal elk jaar meer 

pensioenpremie en krijg er geen hoger pensioen voor. 

Dreigende kortingen zorgden al voor veel onrust onder gepen-

sioneerden en deelnemers, maar mogelijke verhogingen zijn ook 

een potentiële splijtzwam. ,,We zullen een besluit nemen op 

basis van een evenwichtige afweging van de belangen van alle 
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deelnemers’’, zegt Harmen van Wijnen, bestuursvoorzitter van 

ABP. 

Joanne Kellerman, bestuursvoorzitter van PFZW benadrukt ook 

dat een verhoging voor gepensioneerden van het grootste 

belang is. Maar het pensioenfonds moet wel de belangen van alle 

deelnemers goed afwegen. Kortom de fondsbestuurders hebben 

nog een taai onderwerp op de agenda voor de bestuurs-

vergadering. 

Verhoging 

De volgende vraag is hoe groot de eventuele verhoging zal uit-

pakken. De verwachting is dat er halverwege het jaar een aan-

passing van de dekkingsgraad komt. Nu mogen pensioenen pas 

verhoogd worden vanaf een dekkingsgraad van 110 procent, 

oftewel als een fonds voor elke euro aan toegezegd pensioen 

1,10 euro in kas heeft. 

De afgelopen maanden verloren de pensioenfondsen geld door 

de oorlog in Oekraïne 

De verwachting is dat die grens verlaagd wordt naar 105 

procent. Dat betekent dat er sneller en meer uitgekeerd kan 

worden. En dat is iets waar alle fondsen naar uitkijken. 

Dat de fondsen er financieel beter voor staan, is geen eigen 

verdienste. Sterker nog, de afgelopen maanden verloren de 

pensioenfondsen geld. Door de oorlog in Oekraïne doken de ren-

dementen op de beleggingen in de min. Dat resulteerde in 

miljardenverliezen. 

Maar de rente steeg ook en dat zorgt ervoor dat de pen-

sioenfondsen minder geld in kas hoeven te houden voor de 

pensioenen. En dat voordeel was groter dan het verlies op de 

beleggingen. 

Zoals het er nu naar uitziet zal de rente nog wel verder stijgen. 

Zeker als de inflatie hardnekkig hoog blijft. In de VS heeft de 

Fed, de Amerikaanse centrale bank, al besloten de rente verder 
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te verhogen. Ook in Europa wordt een rentestap(je) verwacht, 

later dit jaar. En die hogere rente is gunstig voor de dekkings-

graad van de pensioenfondsen. 
 

Peet Vogels 21-04-22, 00:01 

 
 

UW AANDACHT WAARD 2 
 

Waarom en voor wie de energietoeslag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Waarom de energietoeslag? 

De energieprijzen zijn de afgelopen maanden hard gestegen. 

Hierdoor is de energierekening van veel huishoudens honderden 

euro’s duurder. Het rijk verlaagt de energiebelasting. Dat ziet 

iedereen terug op de energierekening. Maar huishoudens met 

een laag inkomen hebben het extra lastig door de hoge ener-

gieprijzen. Daarom maakte het rijk geld vrij voor een eenmalige 

energietoeslag.  

Hoe hoog is de energietoeslag? 

De eenmalige energietoeslag 2022 is voor mensen met een laag 

inkomen. Met dit geld kunnen zij een deel, van de energienota 

betalen. De hoogte van de energietoeslag is verschillend per 

gemeente maar zal in de meeste gevallen tussen de € 200,- en 
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€ 800,- per huishouden liggen. Wat een laag inkomen is, bepaalt 

elke gemeente zelf. In sommige gemeenten is dat een netto 

maandelijks inkomen dat niet hoger mag zijn dan 130% van de 

bijstandsnorm. Maar er zijn ook gemeenten die een grens 

hanteren van 125%, 120% of 110% van de bijstandsnorm. Het 

gaat daarbij om het inkomen van de aanvrager en zijn/haar 

eventuele partner. Huur- en zorgtoeslagen worden niet meege-

rekend in het inkomen. 

In de gemeente Oss is een laag inkomen een inkomen tot 120% 

van de bijstandsnorm (netto per maand zonder vakantiegeld).  

Hoe aanvragen? 

U hoeft de energietoeslag NIET zelf aan te vragen, als u een 

bijstandsuitkering en/of minimaregeling krijgt vanuit de ge-

meente Oss. De gemeente maakt het bedrag half april auto-

matisch aan u over. Krijgt u geen bijstandsuitkering of mini-

maregeling, maar hebt u wel een laag inkomen? Dan kunt u 

vanaf 20 april de energietoeslag bij aanvragen via de website. 

https://www.oss.nl/Zoekresultaten/Zoekresultaten- 

oss.nl.htm?query=energietoeslag 

U heeft een DigiD code nodig. AOW-ers met een klein aanvullend 

pensioen), moeten zélf bij de gemeente een aanvraag doen.  

Is digitaal aanvragen te lastig voor U? Veel wijkcentra hebben 

inloopspreekuren voor vragen over het aanvragen van de 

energietoeslag, zorg, welzijn of wonen. De medewerkers helpen 

u graag. Neem uw DigiD code mee!  

Betalingsproblemen na ontvangst van, of net geen recht 

op energietoeslag? 

In de praktijk kan het gebeuren dat na, het krijgen van de 

energietoeslag er betalingsproblemen zijn.  

Omdat de energiekosten hoger zijn of, omdat er andere beta-

lingsproblemen of schulden zijn. Of misschien is uw inko- 

men net, te hoog om in aanmerking te komen voor de energie- 
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toeslag, en dreigt u in de financiële problemen te komen. Neem 

dan contact op met de gemeente. 

https://www.oss.nl/inkomen/hulp_bij_geldzaken/Campagne-

Kom-uit- je-schuld.htm  

Heeft u nu, al moeite met het betalen van uw rekening(en)? Dan 

is het belangrijk om daar met iemand over te praten. Dat kan 

een bekende zijn, professionals of vrijwilligers die mensen hel-

pen bij hun geldzaken.  

Denk aan Sociaal Raadslieden van ONS welzijn, 088 374 2525 

of info@ons-welzijn.nl. 

Consulenten Schuldhulpverlening van de gemeente Oss 

https://www.oss.nl/inkomen/hulp_bij_geldzaken.htm 

of een Schuldhulpmaatje. https://uitdeschulden.nu/schuldhulp-

in- oss/ 

Misschien heeft u recht op een andere financiële vergoeding 

https://berekenuwrecht.nibud.nl/introductie 

Als u geldproblemen heeft wacht dan niet te lang, maar kom in 

actie!  

Wilt u besparen op uw energie, maar weet u niet zo goed hoe? 

Plan dan een gratis gesprek met een vrijwillige energiecoach! 

Samen kijken jullie naar de mogelijkheden. En dat bij u aan de  

 
Kijk voor meer informatie op  

https://www.oss.nl/inwoners/afval_milieu/milieu/duurzaamhei

d/energietransitie/energie_besparen.htm  

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

mailto:info@ons-welzijn.nl
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Humor en tragedie   
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OOK UW AANDACHT WAARD 1 

 

 
 

KBO-Brabant, zelfstandige belangenvereniging van 

120.000 senioren, veroordeelt de doorzichtige goed-

nieuws-show waarmee het kabinet en vertegenwoor-

digers van werkgevers en werknemers een onuitvoerbaar 

wetsvoorstel proberen te verkopen aan de Nederlandse 

bevolking. Het beoogde nieuwe pensioenstelsel is een 

oplossing voor een probleem dat niet bestaat, maar 

creëert wél een heleboel problemen. 

 

Nu het wetsvoorstel ‘Wet toekomst pensioenen’ naar de Tweede 

Kamer is gestuurd, kunnen we met zekerheid stellen dat er op 

geen enkel wezenlijk onderdeel is geluisterd naar de storm van 

protest en kritiek op het beoogde nieuwe pensioenstelsel. 

Bestaande pensioenrechten van mensen worden ingevaren, 

maar hun individuele bezwaarrecht wordt uit de wet geschrapt. 

De individualisering van pensioenen wordt op onverantwoorde 

wijze doorgezet en dat wordt ons allen gepresenteerd door een 

verenigd front van politiek, toezichthouders en sociale partners. 

Helaas hebben landelijke belangenverenigingen van werkne-

mers en gepensioneerden te lang mee gepolderd, daarmee de 

suggestie wekkend dat er draagvlak in de samenleving is voor 

een dergelijke pensioenstelselherziening. 

Het schrappen van het individuele bezwaarrecht had voor de 

Raad van State, onafhankelijk adviseur van de regering over 

wetgeving, een show-stopper moeten zijn. 

Pensioenrechtdeskundigen hebben het invaren zonder indivi-

dueel bezwaarrecht immers als zeer twijfelachtig aangemerkt, 
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maar helaas blijkt ook de RvS weinig geleerd te hebben van de 

recente dwalingen in de toeslagenaffaire. 

 

Er is bij grote delen van de Nederlandse bevolking, werkend en 

gepensioneerd, onwetendheid over de gevolgen van de pensi-

oenstelselherziening. Bij degenen die zich er wel in hebben 

verdiept bestaat er forse weerstand. Bij beide geledingen over-

heerst een basaal wantrouwen, onder meer door de wijze 

waarop tóen het Pensioenakkoord en nú het wetsvoorstel aan 

het publiek is ‘verkocht’. Het grote probleem in het huidige 

stelsel, de rekenrente die al 14 jaar indexatie van pensioen-

(opbouw) in de weg staat, wordt met deze stelselherziening niet 

opgelost. Wel komen er nieuwe problemen bij. Zo houdt het 

wetsvoorstel bijvoorbeeld geen rekening met de mogelijk lang-

durige en forse inflatie die nu reeds is ingezet. 

Terwijl Rutte IV de handen vol zou moeten hebben aan het 

aanpakken van alle crises van deze tijd, volgt dit kabinet 

hetzelfde heilloze pad dat het Verenigd Koninkrijk eerder is 

ingeslagen. Pensioenexpert Jelle Mensonides: “Inmiddels weten 

we uit het buitenland wat een stelselherziening kan betekenen. 

Het Verenigd Koninkrijk is Nederland een tiental jaren voor-

gegaan met de introductie van individuele pensioen-producten. 

De feitelijke pensioenresultaten vallen sterk tegen. De onvrede 

hierover heeft inmiddels geleid tot pleidooien om het stelsel weer 

aan te passen.” 

Bij KBO-Brabant spreken wij wekelijks met bezorgde leden die 

al 10 jaar of langer op de nullijn staan. Een pensioen van 600 

euro bruto per maand in 2009, is in 2022 nog steeds 600 euro 

bruto per maand. De machteloosheid is groot en bij velen is deze 

overgegaan in boosheid. Onze leden zijn veelal begonnen met 

sparen voor hun pensioen in de jaren ‘60 en ‘70. Toen hadden 

de pensioenfondsen nog vrijwel geen vermogen opgebouwd. Met 
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het levenseinde in zicht lezen zij in de krant dat er inmiddels 

bijna 2.000 miljard in de Nederlandse pensioenpotten zit en dat 

het bedrag nog is verdrievoudigd terwijl zij onafgebroken op de 

nullijn bleven staan.  

Bijna 2.000 miljard is een fantastische erfenis voor de jongere 

generaties. Een erfenis die bovendien uniek is in Europa, want 

in alle andere eurolanden stappen jongeren in pensioenstelsels 

zonder reserves. Als 2.000 miljard aan reserves geen tastbaar 

voordeel oplevert ten opzichte van de landen waar men niets 

heeft gespaard, waarom hebben we dat dan überhaupt gedaan?  

De cumulatieve waarde van 14 jaar gemiste indexatie voor 

gepensioneerden is niet hoger dan 40 miljard. Gezien de enorme 

pensioenerfenis die wij in Nederland voor jongere generaties 

hebben klaargezet, kunnen wij onmogelijk aan oudere gene-

raties uitleggen dat ‘het geld er niet is’. Wij kunnen niet uitleggen 

dat ‘de rendementen niet gemaakt zijn’. Wij kunnen niet 

uitleggen waarom er in Duitsland en België wél wordt geïndex-

eerd. En niemand kan uitleggen hoe een stelsel wat beslag legt 

op 200% van het bruto nationaal product, ooit houdbaar kan zijn 

op wereldschaal.    

 

Wat we wel kunnen uitleggen is datgene wat wij waar-

nemen: Dit kabinet weegt de risico’s voor de volgende 

generaties veel zwaarder mee dan de pijn van de huidige 

generatie gepensioneerden.  

 

‘s-Hertogenbosch, 22 april 2022 
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OOK UW AANDACHT WAARD 2 
 

CinePlus:   
Tijdens de CinePlus geniet je voor slechts €7,50* van een 

prachtige kwaliteitsfilm. Voor aanvang van de film trakteren we 

je graag op een gratis kopje koffie of thee mét wat lekkers. 
 

In ‘The Duke’ vertelt Roger Michell het 

waargebeurde verhaal van een van de 

gekste kunstroven van de vorige eeuw. 

De 60-jarige taxichauffeur Kempton 

Bunton is verontwaardigd over het feit 

dat het museum 160.000£ betaalde 

voor een schilderij van de beroemde 

Spaanse schilder F. Goya. Hij besluit 

het portret van de Duke of Wellington 

te stelen en heeft al een goed doel in 

gedachten voor het losgeld, dat hij eist. 

Een oprechte, heerlijke komedie van 

het type waarin de Britten al decennia 

uitblinken. En nog waargebeurd ook. Een cinematografisch 

meesterwerk? Nee dat hoeft ook niet, want ‘The Duke’ is een 

heerlijk warme, schaamteloos ontroerende film. Met Jim 

Broadebent, die schittert als de anti-autoritaire en sociaal 

voelende Bunton en met de al even briljante Helen Mirren als 

zijn knorrige echtgenote, heeft de regisseur de strijd om de 

kijkersgunst al goeddeels gewonnen. 
 

Donderdag. 8 juni 
 

Kinepolis 
 

14.00u  



25 Bij de tijd 

Woordkraker juni 
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Filippine 57 

 
1. Speelde hoofdrol in American History X  
2. Duitse roman van Kafka over rechtssysteem  

3. “Je gaat het pas zien als je het doorhebt.” 
4. Boegbeeld Centrum Democraten  

5. Aanhangers Trump die “Heil Trump!” scanderen 
6. Roman over de val van Allende  

7. Zo vader zo dochter in Franse Politiek  
8. Deze afkeer van vreemdelingen kenden de Grieken al  

9. Was verantwoordelijk voor de dood van Theo van Gogh 
10. Nationalistische Hongaarse premier 

11. Film met hoofdrol voor Zaki Youssef  
12. Geheime dienst van het leger  

13. Mascotte van republikeinen in VS  
14. Belangrijke ideologische drijfveer van de PVV  

15. Dit dier leende Baudet van de filosoof Hegel  
16. ‘Bedenkelijke band uit Sassenheim’  
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Sudoku Plus nr. 56  
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Oplossing puzzels uit Bij de Tijd nr. 5   
 

Woordkraker mei 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Filippine 56  
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Oplossing Sudoku Plus nr. 55  
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Humor 
 

               Evolutie 

 

 

Poëzie 

 

 

       Bebroed én gevoed, 
       vliegen ze eindelijk uit; 

       vier jonge merels. 
 

 

 

                                           Cilian 
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Column            Sport en kijken   
 

Laatst ontdekte ik tot mijn niet geringe 

verbazing dat er naast de grote groep 

sporters ook een zo mogelijk nog veel 

grotere groep bestaat die zelf niet sport, 

maar wel naar sport kijkt. 

Toen ik mijn Carolien daarop wees, zei ze: 

”Slimme groep, voorkomt zo blessures.” Dit antwoord bleef 

maar in mijn hoofd zeuren en die nacht, toen ik even wakker 

lag, kwam in me op wat ik had kunnen antwoorden. Dat de 

sportkijkers dat meestal onderuitgezakt op de bank doen; liefst 

met een pilsje bij de hand en een grote zak chips. Of voor de 

liefhebbers met een glas wijn en een kaasplankje. Dat uitge-

rekend deze groep kijkers weinig beweegt, kans maakt op 

overgewicht en waarschijnlijk meer drinkt dan goed voor ze is. 

Als ik naar Carolien naast me kijk, zie ik dat ze ook net wakker 

is. Senioren hebben vaker onderbroken nachtrust, heb ik me 

laten vertellen. Ik besluit mijn kans te nemen en haar met ver-

traging alsnog van repliek te dienen. Maar fijntjes wijst ze me 

op mijn eigen overgewicht en niet bepaald 100% fitheid. ‘En 

trouwens’, eindigt ze, ‘jij kijkt toch ook zelf naar de sport op tv!’ 

Ik draai me weer op mijn zij en peins verder. 

Ik heb mijn hele leven veel gesport. Mijn jeugd heb ik voor een 

belangrijk deel doorgebracht op het gras van de sportvelden. 

Tegenwoordig golf ik alleen nog, andere sporten staat mijn 

knieprothese niet meer toe. En ik kijk ook naar sport, maar zo 

lang als ik zelf nog sport, reken ik me niet tot de groep “sport-

kijkers”. Ja, ik kijk best wel veel sport, maar zeker niet meer zo 

fanatiek als vroeger. Ik kijk ook niet naar “alles wat beweegt”: 

niet naar hockey bijvoorbeeld, of schietsporten of formule 1. Wel 

graag naar atletiek, volleybal, voetbal, golf, tennis, sporten die 
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ik zelf ook beoefend heb. Naar andere sporten kijk ik wel bij de 

grote toernooien als Olympische spelen en EK en WK. 

Gisteren keek ik nog naar Ajax Heerenveen, waar Ajax kampioen 

kon worden. Ik heb zelfs met plezier gekeken. Dat is best 

opmerkelijk want ik kijk wel 

vaker -tegen beter weten in- 

naar wedstrijden, maar grijp 

dan al snel naar mijn iPad om 

een spelletje te spelen. Mijn 

passie voor sport is sowieso 

minder geworden. Dat heeft 

grotendeels te maken met de 

vercommercialisering van de 

sport. Geld speelt een steeds grotere rol. 

Ben nou eerlijk, de miljoenen waarvoor voetballers getrans-

fereerd worden (Neymar: 155 miljoen), dat is toch te gek voor 

woorden: zoveel geld is toch niemand waard. En dan heb ik het 

niet eens over de ongelijkheid die daardoor ontstaat. Alleen 

clubs met ‘groot’ geld draaien mee aan de top. De Champions 

League is verworden tot een verdienmodel voor de toch al rijke 

clubs. En natuurlijk zijn die grote clubs aantrekkelijk voor 

talentvolle jonge spelers. Als het grote geld lonkt, zijn ze vaak 

niet te houden. Dikwijls mislukken jonge spelers bij die grote 

clubs, komen ze niet aan spelen toe en verdorren op de 

reservebank. Een troost hebben ze, dat moet je ze nageven; ze 

zijn miljonair. Maar hier citeer ik een oude ‘tegeltjeswijsheid’: 

geld alleen maakt niet gelukkig. Het is nog maar de vraag 

hoeveel spelers van het net weer kampioen geworden Ajax zul-

len blijven. Vertrekken Antony, Gravenberch, Timber, Rensch? 

Ik ben van de oude stempel, dat realiseer ik mij, maar waar is 

de “clubliefde” gebleven? Ik wilde laatst naar een wedstrijd 

kijken van Juventus. Toen de opstellingen voorbijkwamen, zag 

ik dat er bij Juve geen enkele Italiaan in het team stond. 
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Toen heb ik de tv maar weer uitgezet. Tot mijn verbazing schijnt 

dat voor supporters geen rol te spelen. Voetbalfans steunen hun 

club door dik en dun; zo lang als de resultaten tenminste goed 

zijn. Hoe anders was dat in mijn tijd. Ik speelde bij MVV in 

Maastricht en er speelde wel eens een buitenlander, maar de 

kern moest absoluut bestaan uit jongens van de streek. Ik hou 

van voetbal en dus van Ajax, maar ook daar spelen erg veel 

buitenlandse spelers; gisteren liefst acht in de basis. Een club 

als Ajax met zo’n geweldige jeugdopleiding, zou meer en sneller 

jeugdspelers door moeten laten stromen. 
 

Waar ik ook bijna niet meer naar kijk zijn de praatprogramma’s 

over voetbal. Wat een stelletje bij elkaar geraapte ‘vergane 

glorie’. Johan Derks, de vleesgeworden arrogantie, de narcist 

pur sang … ik wil er geen woorden aan vuil maken.  

Maar ook grote voetballers van weleer als van Basten, van 

Hooijdonk, van der Vaart, Kieft … ze houden hun obligate 

praatjes, hebben vooral onderling veel plezier, maar wat ze nou 

eigenlijk aan inzicht toevoegen? Minimaal! 

Maar eens een sportman, altijd een sportman. Het bloed kruipt 

waar het niet gaan kan. Al kijk ik steeds minder, ik volg veel 

sporten wel op de voet. Kijk naar uitslagen en ook veel naar 

samenvattingen. Wezenlijk daarbij is voor mij dat ik ‘een 

favoriet’ heb. Als ik naar een wedstrijd moet kijken waarbij het 

me niet interesseert wie er wint, moet het niveau wel hoog zijn, 

anders zet ik de tv zo weer uit. 

Dat heb ik niet bij kijken naar golf. Die sport 

beoefen ik zelf nog actief en ik mag graag zien hoe 

de profs ook hun lieve moeite hebben op de baan. 

Dat begrijp ik dan en ik leef zeer met ze mee. 

Zo zou ik naar veel meer sport willen kijken, maar 

wie ben ik? Ik ben een roepende in de woestijn! Dat ben ik! 
 

Doosje  
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Recept van de maand juni 

 

Aspergeragout         4p  

 

 

 

 

 

 

Ingrediënten: 

20 gr   boter 
20 gr    bloem 

1   ui 
250 gr  asperges 

1 blokje  groentebouillon 
2   eieren 

1 dl   kookroom 
   peterselie 

   peper, zout nootmuskaat 
2 grote  ragoutbakjes 

 
 
Bereiding: 

Schil de asperges en snijdt ze in stukjes. Kook ze ongeveer 10 
minuten (niet te gaar). Giet af en bewaar deel kookvocht. Pel 

de ui en hak hem in stukjes. Fruit aan in wat boter. Is de ui 
glazig, bindt dan onder goed roeren met de bloem tot een 

roux. Voeg kookvocht van de asperges en een bouillonblokje 
toe ten roer tot je een gebonden saus hebt. 

Kook de eieren in 10 minuten hard, laat ze schrikken, pel ze en 
snijdt ze in niet te kleine blokjes. Breng op smaak met peper, 

zout en nootmuskaat en voeg toe aan de ragout. Voeg nu ook 
de asperges en de room toe. Maak het af met wat peterselie. 

 
De ragout is heerlijk in een groter pasteibakje, 
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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 
 

13 juni 2022 19,30u 
 

‘Aangenaam en veilig leven 

thuis, ook bij dementie.’ 
 

in De meteoor 
___________________ 

 
Kinepolis Oss 
 

8 juni     14.00u 
 

The Duke 

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. A.J.M. Wildenburg (Aad), 

0412 633372; 

aad.wildenburg@kpnplanet.nl 

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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