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1 Bij de tijd 

COLOFON 
 

Voorwoord redactie 

 

Eindredacteur   

 

Rein Akkermans                 
Beste leden,  

 

Bij de Tijd nr. 6 is aan alle 

leden per post verstuurd. Ik 

hoorde al geluiden dat leden 

het spijtig vonden de foto’s 

niet in kleur te kunnen bewon-

deren. Zoals al eerder gemeld, 

kunnen leden aangeven 1. BdT 

alleen per mail, 2. per mail en 

post, of 3. alleen per post te 

ontvangen. Graag een mail 

hierover naar: 

akkermansrein@gmail.com 
 

Ik wens u weer veel lees-, 

puzzel- en kookplezier. 
 

De deadline voor het inleveren  

kopij voor BdT nr. 8 voor 

augustus is: 17 juli 2022 

   

Rein Akkermans 
eindredacteur 
 

Vaste medewerkers: 

Aad Wildenburg 

Meneer Doosje 

Cilian 

José Ebben 

Tineke Akkermans                             

(voorzitter) 

(columnist)   

(poëzie) 

(Ti-Jo Tours) 

(Ti-Jo Tours) 

 

 

Druk Perqa 

Verspreiding Ad Hack 

Margreet Hack 

 

Redactieadres: 

akkermansrein@gmail.com 
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3 Bij de tijd 

 
  
Hoera !!! 
 

    koffiedrinken 
 
    di 5 juli   10.30u  in de Meteoor 
 

 

Personalia   

 Overleden 

 
†  George Bogaers  

(zie blz 5) 
 

 

Kroonjaren 
 

02 juli mevr. K.F. van Dort 85 

21 juli mevr. C. van Nuland 70 

27 juli mevr. A. Verschoor 60 

 

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) 
niet in juli    13.30u bestuursvergadering 
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De voorzitter aan het woord 
 

De laatste tijd heb ik meerdere keren mijn bezorgdheid 

uitgesproken over het ledenaantal. Langzaam maar 

zeker zakte dat aantal naar een voor onze vereniging 

te laag aantal. 

We zijn er nog niet, maar het gaat wel weer langzaam de goede 

kant uit; we hebben weer iets mee dan 90 leden. Onze 

doelstelling is om boven de 100 uit te komen, dus zullen we er 

met z’n allen nog hard aan moeten werken.  

Alhoewel de jaarvergadering al weer wat langer geleden is ge-

weest, heb ik in de vorige maand de zaken van de  penningmees-

ter overgenomen. Hebt u iets te declareren bij de vereniging, 

moet u dus bij mij zijn. Ook al was dat in het verleden ook zo, 

graag met een declaratieformulier (bij mij te verkrijgen) en 

natuurlijk niet de bonnetjes vergeten; dan is het naderhand voor 

de kascommissie makkelijk om uitgaven te controleren.  

Ook al was ik penningmeester vóór Geert Ebben dat ging doen, 

toch was het weer even zoeken hoe steekt alles in elkaar. 

Grappig is dan, dat ik dingen herkende die mijn voorganger (als 

boekhouder) opgezet had en die ik met een kleine aanpassing 

had overgenomen. Ook Geert heeft z’n eigen invulling gegeven 

en ik denk, dat iedere penningmeester dat zal doen.  

Voorlopig worden onze centjes weer beheerd, ook al mag dat 

van mij heel snel door een nieuwe penningmeester worden 

overgenomen. Je hoeft geen boekhouder te zijn om het geld van 

een vereniging te beheren, dus zoals ik ook al meer heb 

aangegeven, maak één á twee uurtjes per week vrij voor uw 

vereniging en help ons. 

De zomer staat nu echt voor de deur, er zijn al heel mooie dagen 

geweest (de regen vergeten we liever) dus op naar de activitei-

ten die TiJo voor ons in petto heeft. Ik hoop u daar weer te 

ontmoeten. En neem gerust een introducé mee! 
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Ter nagedachtenis aan George Bogaers 
 

Toch nog onverwacht is in de ochtend van 11 juni in zijn 

woning overleden, George Bogaers, oud-bestuurslid van de 

ASVO. 

Al heel lang was de gezondheid van George slecht, 

maar toch was hij bij bijna al onze activiteiten 

aanwezig. Vanwege zijn slechte gezondheid moest 

hij stoppen met zijn bestuurslidmaatschap. Wij be-

treurden dat zeer. 

George was iemand in de vereniging die niet opviel, maar wel 

duidelijk op de achtergrond aanwezig was. Na een dringende 

oproep van het toenmalige bestuur (toen nog ANBO) meldde 

hij zich aan als bestuurslid. “Ik heb wel niet zoveel geleerd als 

jullie en denk niet dat het wat voor mij is” sprak hij beschei-

den, maar na een goed gesprek begon hij aan een proefperi-

ode van enkele maanden en is hij er pas mee gestopt toen het 

echt niet meer ging. 

George zag de dingen die wij niet zagen en dat maakte veel 

van onze besluiten beter. Toen wij besloten om een eigen ver- 

eniging op te richten, was ook toen zijn inbreng van veel 

waarde.  

Omdat hij mede oprichter is van de ASVO, zal zijn naam nog 

heel lang aan de vereniging verbonden blijven. 

George wilde een eigen taak, want zonder dat vond hij er zich 

maar voor spek en bonen bijzitten. Die taak kreeg hij, de 

ledenadministratie. Met het systeem dat hij heeft opgezet 

werken wij ook nu nog prima. 

   

George is nu uiteindelijk ingeslapen.  

Wij zullen hem missen. 

 

Namens het bestuur, Aad Wildenburg, voorzitter. 
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Mededeling van het bestuur 
 

Bericht van de penningmeester. 

 

Met het overnemen van het penningmeesterschap en wat pro-

bleempjes om een incassobestand te maken, zijn we nog niet 

toegekomen aan de automatische incasso van de contributie 

voor 2022. 

De probleempjes zijn verholpen, dus ga ik voor de leden die op 

1 januari 2022 lid waren van de vereniging de contributie incas-

seren en wel op 1 juli 2022. Op of vlak na deze datum kunt u 

dus een afschrijving van € 30 per lid ontvangen. 
 

Nieuwe leden, aangemeld in de loop van 2022, hoeven uiteraard, 

conform de toezegging, tot januari 2023 geen contributie te 

betalen. 

 

N.B. Enkele leden hebben hun contributie al overgemaakt, die 

incasseer ik dus niet. 

 

Penningmeester Aad Wildenburg 
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Cultuurhistorische lezingen 
 
In 2020 gaf Rein Akkermans de eerste lezing over het Inter-

bellum, maar dat was vanwege Corona tevens de laatste. Nu 

pakt hij de draad weer op. 

Het Interbellum is het tijdperk tussen de 

twee wereldoorlogen en is een bruisende 

periode: zowel economisch als sociaal en 

zeker ook op cultureel gebied.  

Het Interbellum kenmerkt zich door de 

opkomst van een schier oneindige reeks 

van vernieuwingen, van nieuwe ‘-ismen’: expressionisme, 

kubisme, fauvisme, dadaïsme, surrealisme, futurisme enz. enz. 

De ontwikkelingen in met name de beeldende kunst komen in 

een stroomversnelling. 

In de lezingen zullen na een inleiding in de sociaal-economische 

situatie achtereenvolgens de bouwkunst, de beeldende kunst, 

muziek, dans en literatuur de revue passeren. 

Bent u geïnteresseerd, meld u dan aan op onderstaand adres: 

Bij minimaal 15 aanmeldingen gaan de lezingen door. 

De data voor de lezingen zijn: 

di 20 –   9     di 11 – 10      

di 27 –   9     di 18 – 10  

di 04 – 10    

De lezingen beginnen om 14.00u, zijn gratis en duren ongeveer 

1 uur 

 

Aanmelden bij: akkermansrein@gmail.com 

 

Hopend op veel aanmeldingen, 

 

Rein Akkermans 

 

op het

Mondriaan-College  ?
Deel c:

culturele situatie

Interbellum

mailto:rein.akkermans@home.nl
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Impressie van bezoek aan Jan Cunencentrum 

 
Op woensdag 15 juni gingen we met 20 ASVO- leden kijken naar 

werk van o.a.  Erwin Wurm. Er waren 2 tentoonstellingen: 

Een van Erwin Wurm “I’am a house”. Erwin maakte die vrouw, 

of is het een kleerhanger? Of zie die bank met dat gat in de 

leuning. 

En een van Jan Rothuizen “DE zachte atlas”. Hij geeft interviews 

en in-drukken van steden weer in tekeningen met teksten. 
 

 

  
Je kijkt toch nooit meer….. op dezelfde manier naar 

een bank 

     
 

 

 

 

 

Eerst kregen we een rondleiding door het JCC en daarna was er 

gelegenheid nog eens zelf te genieten van deze bijzondere ten-

toonstelling. Kunst is (ook) bedoeld om je anders naar dingen te 

laten kijken (óók om te lachen!). 
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TI-JO TOURS 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

Zomer 2022 

Op dit moment zitten BdT-redacteur én huisgenoot Ti, Jo én 

huisgenoot G ergens in Verweggistan. Niet samen overigens, 

maar dit terzijde. Een onderneming hoor, voorwaar geen kat-

tenplasje (meer)! Sjonge, ik zal niet zeggen dat we dat vroeger 

‘gewoon’ even deden, maar een logistieke onderneming is het 

wel. Máár “We did it!” Zodoende groeten Ti- en Jo u ergens 

vanuit het zonnige zuiden. 

 

Actief zijn 

Zit ik laatst in de auto, pik ik in mijn ’oorhoekje’ een interview 

mee met de schrijver van een recent uitgegeven boek over 

“senioren en ‘vol in het leven’ staan”. Ik focuste eigenlijk op 

andere zaken (rijden hè) en de titel ontglipte me. Maar het 

onderwerp bleef wel in mijn hoofd rondzingen. Er kwamen nl. 

enige interviewfragmenten langs met senioren die graag wan-

delen (neeee, nou effe niks over “goed voor je brein” weetjes 

etc, dat begrijpen we nou allemaal wel): leuke hobby’s beoe-

fenen, reizen (in Nederland!), leesclubs be’mensen’ en wat dies 

meer zij. Overeenkomst? Het plezier! De heldere en betrokken 

toon van de sprekers, hun beleving van de actualiteit, het genoe-

gen van dingen kunnen doen waarvoor nu (wél) tijd is … precies! 
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Hét inspirerend én leidend thema van Ti-Jo bij het bedenken 

(mét de BAG samen) van activiteiten. 

Neuzend op internet naar de titel van genoemd boek (ik vind het 

niet) kwam ik deze site tegen. Voor ieder die denkt: ‘Wat ga ik 

vandaag nou eens doen?’ (u weet niet wat u ziet): 

https://www.dagjeweg.nl/zoeken/senioren/11-juni-

2022?page=22 

Oók voor de kleine portemonnee… 

 

Wandelen en lunchen in de buitenlucht 

Indachtig zojuist genoemde thema (plezier in de dag) organi-

seert Ti-Jo op donderdag 14 juli a.s. een natuurwandeling van 

ongeveer 3 km in de omgeving van camping De Kreitsberg in 

(het dorp) Zeeland. Met zon hè. Dat is wel de bedoeling. Daarna 

gaan we samen lunchen, onder de bomen, begeleid door het 

gefluit van de vogels. Op deze plek brengt Grand Old lady Han 

Kok de zomer door. Zij wel (☺). Zij verwelkomt ons aan de poort.  

Bij slecht weer vervalt de wandeling maar niet de lunch. 

Die genieten we dan ‘binnen’. 

Het programma is als volgt 

- Wandelaars verzamelen zich bij de parkeerplaats van de 

Kreitsberg (adres Kreitsberg 14, Zeeland; tel 0486 

454045) om 11.00 uur 

- Om 11.15u vertrekken we 

- NIET-wandelaars (maar wel grage lunchers) verzamelen 

zich om 12.00u op dezelfde parkeerplaats. Han zal u daar 

opwachten en begeleiden 

- 12.15u komen de wandelaars terug; niet-wandelaars 

schuiven aan 

- 12.30u beginnen we aan de lunch 

- 14.00u (oid) terug naar huis 

- U geeft zich op door € 6,- over te maken naar de 

penningmeester (zie gegevens bankrekening op de laat-

https://www.dagjeweg.nl/zoeken/senioren/11-juni-2022?page=22
https://www.dagjeweg.nl/zoeken/senioren/11-juni-2022?page=22
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ste blz. van BdT o.v.v. wandel/lunch óf lunch. Even voor 

de organisatie, weet u wel? (betalen = opgeven) 

- Opgeven kan t/m donderdag 7 juli a.s. 

Heeft u geen vervoer? Meld u dit svp aan José Ebben: 

(ebbenjose@gmail.com), dan kijken we of we het samen met 

u kunnen oplossen. 

Herinnert u zich nog dat we –in samenspraak met ‘meerij-

ders’- hebben besloten u te vragen € 2,50 cash aan de 

chauffeur te betalen (zie BdT6) ? 

Dat is vorige keren goed bevallen. 

 

Activiteitenkalender vanaf juli 2022 

 
di    5 juli 1e di : koffiedrinken  Meteoor 

do 14 juli 

  

wandeling rond De Kreitsberg 

en/óf  picknick camping  

Maashorst 

 

do   4 aug 1e do: koffiedrinken  Meteoor 

vr  26 aug 

  

museum Langenboom (nostalgie)  

en  BBQ na 

Langenboom  

Kortfoort 

di    6 sept 1e di: koffiedrinken  Meteoor 

wo 21 sept Tocht naar Dordrecht (+eten)   Dordrecht 

do   6 okt 1e do: Koffie drinken  Meteoor 

do 27 okt bezoek Dutch Design week Eindhoven 

di    1 nov 1e di: koffiedrinken  Meteoor 

Do 17 nov 

 

braintrainochtend met nieuwe 

woordkraker 

chocomelk met slagroom 

Meteoor 

di 1of 8 dec koffiedrinken bij Coppelmans Coppelmans 

  december kerstconcert met Glühwein toe Oss 

Vr  16 dec kerstbuffet Meteoor 

 

mailto:ebbenjose@gmail.com
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Koffiedrinken 

Koffiedrinken doen we in juli op dinsdagochtend 5 juli vanaf 

10.30u. U bent weer van harte welkom, alleen of met buurman/-

vrouw/zus, vriend enz. In de Meteoor. Altijd gezellig.  

 
Wissewasje 
 

Wij gaan met vakantie. Ik denk: voor de 25e keer naar ‘onze’ 

plek héél ver weg. Ja, dat soort mensen zijn wij nou eenmaal en 

zal ik eens wat zeggen? We zijn er nog trots op ook! Maar dit 

terzijde.  

Maar de voorbereidingen!!! Goeie genade. Voorheen toch een 

‘managerial thing’ voor ons vrouwen, maar daar komt zo lang-

zamerhand een beetje de klad in. Een ‘hot item’ in mijn zussen-

gesprekken van de voorbije weken (beeldbellen hè!) én onder-

werp van grote hilariteit. Worden wij toch een beetje ‘ouder’? 

Kom op, zeg! Nee hoor, wij allen beginnen elk ‘ruim van te voren’ 

belangrijke (!) zaken vast apart te zetten, zelfs al in te pakken. 

Met als resultaat dat zusje 1 dit jaar niet meer wist welke kleuren 

acrylverf ze had ingepakt (dus de boel moest weer uitgepakt) en 

zusje 2 memoreerde dat zij de vorige vakantie een warme trui 

had  vergeten, wat zij als kampeerder in Zuid-Franrijk  zwaar 

had berouwd. Ook de electrische tandenborstel is wel eens 

vergeten en derhalve 6 weken zéér gemist (nee, geen nieuwe 

gekocht, da’s waar). Als gevolg van alle waarschuwingen pakken 

echtgenoot en ik TE veel in (stress) om voor de 80e keer te ont-

dekken dat we nog geen 10% daarvan benutten. Ooit waren we 

Hippies. Een tandenborstel en een schone onderbroek, daar red-

de je je mee. En een boek, waarvan nr 2 smachtend zat te 

wachten tot nr 1 een blz. uitgelezen had. Die werd dan uit het 

boek gescheurd en zo kon de ander ook lezen. Ja, u hoort het 

goed: 100 jaar geleden. Toen ‘alles beter was’, weet u nog? 
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Gedicht van de maand  
 

Deze maand houden we van het Light Verse  

 
Tand door m’n lip 

 

Ik kwam altijd thuis met een tand door mijn lip 

Ik viel van de schommel, ik viel van de wip 

Ik viel van de glijbaan en brak elke keer 

Een knieschijf, een wervel, een kaak of een rib 

 

Ik schoot in m’n oog met een speelgoedgeweer 

Ik stak in m’n huig met een rubberen speer 

Ik raakte op straat met m’n step in de slip 

En eens ben ik bijna gestikt in m’n beer 

 

Nu ben ik zo suf en onhandig niet meer 

Behalve als ik me niet concentreer 

Dan kan het, terwijl ik m’n teennagels knip 

Dat ik een of twee van m’n tepels bezeer 

 
Kees Torn 

 
(kijk eens op youtube naar deze briljante en grillige 

cabaretier) 
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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 

juni. 

 
UW AANDACHT WAARD 1 

 

 

 

 

 

Onderzoek KBO-PCOB: Kwart senioren vindt seks 

een lastig bespreekbaar onderwerp 

Er heersen meerdere taboes omtrent seks en senioren. 

Terwijl het belang van aanraking en intimiteit duidelijk is 

geworden tijdens de coronacrisis. Huidhonger, een term 

wat het sterke verlangen naar huid op huidcontact be-

schrijft, kwam daarom ook vaak naar voren in het onder-

zoek wat seniorenorganisatie KBO-PCOB deed naar de 

seksuele gezondheid van senioren. Voor een kwart is seks 

nu nog steeds een lastig onderwerp om over te praten. 

En dat is niet gek, het overgrote deel van de senioren (78%) 

geeft aan dat het in hun leven (zeer) ongebruikelijk was om over 

seks en intimiteit te spreken. 
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Tevredenheid 

Een groot deel van senioren (77%) vindt dat seks hebben ge-

zond is en een bevredigende seksuele relatie belangrijk is voor 

een langdurige relatie (70%). Toch krijgt het seksleven gemid-

deld een ruime onvoldoende (4,6). Personen die geen partner 

(meer) hebben halen het gemiddelde sterk omlaag. Over het 

algemeen zijn senioren die nog wel seksueel actief zijn met hun 

partner tevreden. Toch spelen vooral gezondheidsproblemen en 

minder behoefte bij de partner een rol in hoe het seksleven erva-

ren wordt. Daartegenover lijkt openheid, vertrouwen en goede 

communicatie de sleutel tot een goed seksleven. 

Vragen 

Een op de zeven ouderen heeft vragen over seksualiteit. Bij-

voorbeeld over de effecten van medicatie op hun libido, erect-

ieproblemen of hoe de intimiteit kan worden verbeterd. Het in-

ternet wordt niet als eerste geraadpleegd om antwoorden te 

zoeken, omdat dit als onveilig wordt beschouwd. En voor veel 

ouderen is het een brug te ver om naar een therapeut of arts te 

stappen om problemen op het seksuele vlak te bespreken. 

Seniorenorganisatie KBO-PCOB is daarom in Europees verband 

bezig met een onderzoek of een app ouderen kan helpen met 

informatie en vragen over seksuele gezondheid. Ruim vier van 

de tien ouderen die meededen aan dit onderzoek, staan positief 

tegenover een app waar zij veilig en discreet informatie kunnen 

terugvinden en hulp kunnen krijgen. 

Onderzoek 

Dit onderzoek werd gehouden in het kader van het Europese 

project Anathema. Aan het onderzoek deden 1.119 Nederlandse 

senioren aan mee. 
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UW AANDACHT WAARD 2 

Vitaal verouderen 

 
Hoogleraar vitaliteit David van Bodegom onderzoekt hoe 

we vitaal oud kunnen worden. “We zijn plofkippen gewor-

den, we moeten weer scharrelkippen worden.” 

 

Vitaal oud worden willen we allemaal. Maar wat is ‘vitaal 

oud’? 

“Je bent zo oud als je je voelt. Iemand van tachtig hoeft niet oud 

te zijn. Daarom heb ik het bijna nooit over leeftijd. Veroudering 

voltrekt zich je hele leven. Dat begint al voor je geboorte, in de 

baarmoeder, met kopieerfoutjes in de cellen. Slijtage is een feit, 

maar het hangt van je leefstijl af of je snel veroudert en ziek 

wordt. Vitaliteit is meer dan alleen gezond zijn, het gaat over 

fysiek en geestelijk welzijn.” 

Wat is het geheim van vitaal oud worden? 

“Er is geen geheim, we weten het allemaal: niet roken, weinig 

drinken, op tijd naar bed, voldoende bewegen en gezond eten. 

Hoe we verouderen hangt af van onze manier van leven. In 
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Nederland ziet een dag er vaak zo uit: we stappen uit bed, in 

onze auto, in de lift, zitten de hele dag op kantoor en kijken ’s 

avonds televisie. Als je van een afstandje naar een kantoor-

gebouw kijkt en al die verlichte kantoortjes en hokjes ziet, dan 

zou je dat kunnen vergelijken met de bio-industrie – het is 

intensieve menshouderij. We zijn plofkippen geworden, maar we 

moeten weer scharrelkippen worden.” 

Waar ligt de oorzaak van de vele ouderdomskwalen en -

gebreken? 

“Er werd lang gedacht dat mensen niet naar hun dokter luis-

terden en dat het hun eigen schuld was. Maar inmiddels is de 

helft van alle Nederlanders te dik. Dan kun je het niet meer over 

eigen schuld hebben, dan ligt het aan onze leefomgeving. Liften, 

roltrappen en andere moderne hulpmiddelen maken ons inactief. 

Een winkelstraat is een aaneenschakeling geworden van onge-

zond eten. Ook in de aula, kantine en supermarkt worden we 

verleid tot slechte keuzes. Het probleem zit ’m niet in de men-

sen, maar in de omgeving en daar zit dus ook de oplossing.” 

Hoe kunnen we de verleidingen uit onze omgeving weer-

staan? 

“Door de 4 v’s: verwijderen, vervangen, vermijden en voorberei-

den. Al die verleidingen zijn voor veel mensen moeilijk op wils-

kracht te weerstaan. Je eigen omgeving kun je aanpakken door 

te verwijderen en te vervangen. Zet koekjes niet in het zicht op 

het aanrecht, maar stop ze in een blik in een kastje. Of beter 

nog: laat ze in de supermarkt. Vervang ze door worteltjes of 

andere rauwkost. Op mijn werk staat geen pot drop, maar een 

schaal fruit. Mijn collega’s en ik eten nu meer appels, alleen 

doordat die schaal daar staat. Je moet prikkels introduceren die 

verleiden tot goede keuzes.” 

En als je geen invloed op je omgeving hebt? 

“De openbare omgeving kun je niet naar je hand zetten. Daar 
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komt het aan op vermijden en voorbereiden. Een eettentje of 

een supermarkt wíl jou verleiden. Je kunt die omgeving omzei-

len, bijvoorbeeld door niet naar de supermarkt te gaan en bood-

schappen te bestellen. Of door het straatje waar je altijd een 

kaasbroodje haalt te mijden. Heb je een borrel of receptie, drink 

dan van tevoren een halve liter water en eet een banaan, dan 

neem je minder wijn en borrelhapjes. En je kunt natuurlijk pro-

beren om toch invloed uit te oefenen op de publieke omgeving. 

Spreek bijvoorbeeld het schoolbestuur aan op de automaat met 

ingeblikt suikerwater in de kantine.” 

Heeft de overheid daarin een rol? 

“Ja, kijk maar naar roken. Daar is serieus beleid op gemaakt en 

dat beginnen we nu aardig onder de duim te krijgen. Maar fris-

drank verbieden, om maar wat te noemen, vinden we betutte-

lend. De coronamaatregelen hebben laten zien dat de overheid 

middelen heeft om stevig in te grijpen. In acute situaties doet ze 

dat dus wel, maar in sluimerende situaties niet. De epidemie van 

hart- en vaatziekten is op termijn veel erger, met veel meer do-

den. Overgewicht moet echt worden teruggedrongen. Als dat 

niet gebeurt, dan heeft in 2040 twee derde van de bevolking 

overgewicht en hebben anderhalf miljoen mensen ouderdoms-

suikerziekte.”  

U pleit voor peer coaching. Hoe werkt dat? 
“Een oudere heer vertelde me dat hij samen met buurt- en leef-

tijdsgenoten aan beweging doet. 5 dagen per week van 9 tot 10 

uur wordt er gewandeld of op een veldje aan ochtendgymnastiek 

gedaan. Ik heb dit idee overgenomen en ben Vitality Clubs 

gestart: mensen uit de buurt komen samen om te bewegen. Er 

is dus geen professionele coach, de bijeenkomsten kosten niets, 

mensen helpen elkaar en het is een groot succes. Mensen doen 

mee om fitter te worden, maar blijven terugkomen omdat ze het 

gezellig vinden. De sociale component is belangrijk.” 
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Waarom ontraadt u het gebruik van veel medicijnen? 

“Ik ben niet tegen alle medicijnen en je moet ook niet zomaar 

stoppen. Maar bij slaappillen, pillen tegen een hoge bloeddruk, 

cholesterol of suikerspiegel, antidepressiva en maagtabletten 

mogen we heus vraagtekens zetten. Die zorgen ervoor dat de 

getallen op orde zijn, maar lossen de kern van het probleem niet 

op. Ze houden een ongezonde leefstijl zelfs in stand: de nood-

zaak om je leefstijl aan te passen wordt erdoor gecamoufleerd. 

Je moet je afvragen waarom je die bloeddruk- of cholesterol-

pillen slikt. Dat doe je bijvoorbeeld om een hartinfarct te ver-

mijden. Om dat te voorkomen kun je beter minder zout eten en 

gaan wandelen. Je kunt heel veel zelf doen.” 

Over David van Bodegom 

Prof. dr. David van Bodegom (1978) is opgeleid als arts en histo-

ricus en werkt als verouderingswetenschapper bij kennis-

instituut Leyden Academy on Vitality and Ageing. Hij is bijzonder 

hoogleraar ‘Vitaliteit in een verouderende populatie’ aan het 

Leids Universitair Medisch Centrum. Van Bodegom heeft meer-

dere boeken geschreven, waaronder ‘Ontpillen’ (2018) en ’10 

jaar cadeau. Nieuwe inzichten om langer gezond te leven’ (2019, 

samen met Rudi Westendorp). 

 

 
Geschreven door Niels https://www.senioren.nl/author/admin/  
 

 

https://www.senioren.nl/author/admin/
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Poëzie 

 

Een zoetige geur 

van de bloeiende jasmijn 

waait mij tegemoet. 

 

 

Cilian 
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We moeten ons voorbereiden op een ouder 
Nederland  
 

In 2040 telt Nederland 4,8 miljoen 65-plussers. We moeten ons 

hoognodig voorbereiden op een maatschappij met veel ouderen, 

vindt Tweede Kamerlid voor de VVD Jeroen van Wijngaarden.  

Jeroen van Wijngaarden  30 april 2022  
 

Wie googelt op ‘ouderenzorg’ komt al snel bij somber stemmen-

de berichten over personeelstekorten en wachttijden. Wat je 

minder vaak leest, is dat onze bevolkingssamenstelling met een 

fundamentele transformatie bezig is, die een veel groter pro-

bleem gaat vormen dan de huidige tekorten en wachttijden.  

https://www.trouw.nl/auteur/Jeroen%20van%20Wijngaarden
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Wat is er aan de hand? De Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid (WRR) voorspelt dat het aantal 65-plussers in 

Nederland stijgt van 3,1 miljoen in 2020 naar 4,8 miljoen in 

2040. Het aantal 80-plussers verdrievoudigt: van 0,7 miljoen nu 

naar 2 miljoen in 2040. De jonge, vitale Nederlander maakt in 

het straatbeeld vaker plaats voor de oudere en hulpbehoevende. 

Om deze verandering aan te kunnen, zijn drie dingen nodig.  

Ten eerste moeten de ouderen van morgen en hun naasten van-

daag al het gesprek voeren over hoe mensen in hun vertrouwde 

omgeving oud kunnen worden. Ouderdom gaat gepaard met 

toenemende afhankelijkheid. Dan moeten we dus ook op de 

eerste plaats met elkaar hierover in gesprek. Ga dat gesprek dus 

aan. Verzorging en verpleging wil je liever thuis dan in een ver-

pleeghuis. Alleen met elkaars hulp kan dat.  

Dit vergt, ten tweede, wel iets van de overheid. De ministers 

Hugo de Jonge (volkshuisvesting) en Conny Helder (langdurige 

zorg) moeten erop toezien dat we wijken en woningen geschikt 

gaan maken voor ouderen die langer thuis willen blijven wonen.  

Liefdevolle ouderenzorg heeft tijdelijk voorrang op welstands-

criteria. Daar is nog een wereld te winnen. Wie nu bijvoorbeeld 

een mantelzorgwoning in zijn tuin wil zetten om voor zijn ouders 

te zorgen, of bestaande woningen wil omvormen tot een kangoe-

roewoning, stuit in de meeste gemeenten op de Gemeentelijke 

Afdeling Moeilijkdoenerij. Dat moet stoppen. Landelijke afspra-

ken met gemeenten om een einde te maken aan deze praktijk 

zijn noodzakelijk. Liefdevolle zorg voor ouderen heeft tijdelijk 

morele voorrang op welstandscriteria. Anders zit de ene over-

heidsambitie de andere straks in de weg. Gemeenten mogen niet 

verzaken in deze maatschappelijke opdracht.  

Ten derde moeten we durven vertrouwen op nieuwe, arbeids-

besparende technieken. Medische consulten, monitoring en -

diagnostiek kunnen meer op afstand plaats gaan vinden. Er 



23 Bij de tijd 

liggen vuistdikke rapporten over arbeidsbesparende technolo-

gieën in de zorg. Kabinet en de zorg moeten knopen gaan door-

hakken. Zorgmedewerkers en hun cliënten moeten recht krijgen 

op domotica, zodat ouderen langer zelfredzaam kunnen blijven 

in hun vertrouwde omgeving.  

https://www.trouw.nl/opinie/we-moeten-ons-voorbereiden-op-

een-ouder-nederland~b6972d92/ 
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Dementiezorg onder druk 

 

 

Als je een blik op de cijfers werpt, begrijp je al snel welke 

problemen er met vliegende vaart op de ouderenzorg afkomen. 

Telde Nederland in 2015 nog 117.000 90-plussers, in 2040 

zullen dat er 340.000 zijn. Juist in deze groep komt dementie 

veel voor. Veertig procent van alle 90-plussers krijgt ermee te 

maken. Het RIVM rekent dan ook op een verdubbeling van het 

aantal mensen met dementie binnen nu en 20 jaar. Dat betekent 

dat er veel meer zorg nodig is voor deze ouderen. En dus ook 

dat we veel meer handen aan het bed nodig hebben in de 

ouderenzorg. 

Tekort aan zorgpersoneel 

Maar die handen aan het bed, die zijn er helemaal niet. Want er 

is op dit moment al een tekort aan personeel in de ouderenzorg 

en dat neemt alleen maar verder toe. Om aan de stijgende vraag 

te voldoen zou het aantal werknemers in de ouderenzorg de 

komende 20 jaar moeten verdubbelen. Maar het tegenoverge-

stelde gebeurt juist: door de coronapandemie lopen veel zorg-

professionals op hun tandvlees en het ziekteverzuim is hoog. Er 
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is weinig aanwas van jonge zorgprofessionals. En daarbovenop 

komt nog dat ook het potentieel aan mantelzorgers de komende 

jaren sterk zal teruglopen. Het Centraal Planbureau becijfer-

de dat er in 2040 nog drie mantelzorgers per oudere beschikbaar 

zijn, in 2018 waren dat er nog vijf. 

Nieuwe minister 

Veel meer ouderen met dementie terwijl het aantal zorgver-

leners en mantelzorgers per oudere juist afneemt. Het doet al 

met al denken aan het manifest van Hugo Borst over de 

ouderenzorg uit 2016. Toen al schetste hij het zorgelijke beeld 

dat steeds meer ouderen wegkwijnen in het verpleeghuis door 

gebrek aan persoonlijke aandacht. Dat is natuurlijk een scenario 

waar geen enkele oudere, kind of zorgmedewerker op zit te 

wachten. Maar valt het tij nog wel te keren? Onze nieuwe mi-

nister van langdurige zorg, Conny Helder, vindt dat er hoe dan 

ook snel een maatschappelijke discussie gevoerd moet worden 

over de keuzes in de ouderenzorg. Wat we in elk geval al van 

deze nieuwe minister weten is dat zij groot voorstander is van  

het inzetten van innovatieve zorgtechnologie zodat ouderen lan-

ger thuis kunnen blijven wonen. Anderen geloven in het werven 

van personeel uit het buitenland. Is dat wenselijk? Of zijn de 

taalbarrières daarvoor te groot? 
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Samenwerking opgezet om ouderen in staat te stellen 

langer thuis te wonen - 03 mei '22  
 

Begin dit jaar zijn verspreid over Nederland 28 lokale netwerken 

voor samenhangende ouderenzorg aan de slag gegaan met een 

project om het netwerk verder te ontwikkelen en te borgen. Zij 

ontvingen hiervoor een subsidie vanuit het ZonMw-programma 

Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg. De netwerken 
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richten zich op het in samenhang bieden van zorg, ondersteu-

ning en welzijn om ouderen in staat te stellen langer thuis te 

kunnen blijven wonen. Dat meldt ZonMw.  

De lokale netwerken bestaan uit zorgverleners en hulpverleners 

vanuit ondersteuning en welzijn. Eén van de doelen van het 

project is om actieve samenwerking met de doelgroep, namelijk 

thuiswonende ouderen, te organiseren. Verder gaan de netwerk-

leden samen met een actieonderzoeker aan de slag met het 

realiseren van praktijkverbeteringen op een onderwerp naar 

keuze. Netwerken zetten bijvoorbeeld in op het organiseren van 

een gezamenlijke aanpak gericht op vroegsignalering, valpre-

ventie, eenzaamheid of Advanced Care Planning. 

Duurzamere samenwerking 

Tijdens het proces met de actieonderzoeker zet het netwerk niet 

alleen een gezamenlijk aanbod op. Het netwerk doet ook 

ervaring en kennis op over de samenwerking binnen het netwerk 

en de manier waarop het netwerk zich ook in de toekomst kan 

blijven ontwikkelen. Daarnaast gaat het netwerk met deze sub-

sidie een aantal belangrijke stappen zetten op weg naar een 

duurzame samenwerking. 

Landkaart biedt overzicht van lokale netwerken 

Er zijn sinds 2019 in totaal al 108 lokale netwerken met subsidie 

vanuit het programma aan de slag gegaan met (door)ontwik-

keling en verduurzaming van hun netwerk. Een digitale, inter-

actieve landkaart op de ZonMw website biedt een overzicht van 

deze lokale netwerken. 

Door: Nationale Zorggids 

https://www.nationalezorggids.nl/ouderenzorg/nieuws/64405-

samenwerking-opgezet-om-ouderen-in-staat-te-stellen-langer-

thuis-te-wonen.html 

 

 

 

https://www.nationalezorggids.nl/ouderenzorg/nieuws/64405-samenwerking-opgezet-om-ouderen-in-staat-te-stellen-langer-thuis-te-wonen.html
https://www.nationalezorggids.nl/ouderenzorg/nieuws/64405-samenwerking-opgezet-om-ouderen-in-staat-te-stellen-langer-thuis-te-wonen.html
https://www.nationalezorggids.nl/ouderenzorg/nieuws/64405-samenwerking-opgezet-om-ouderen-in-staat-te-stellen-langer-thuis-te-wonen.html
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Wat heb jij geregeld als je een noodsituatie hebt? 

 
Verzekerd van hulp met één druk op de knop. Parsafe maakt 

slim gebruik van je mobiele telefoon. De alarmknop of polsband 

wordt draadloos met jouw smartphone verbonden 
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Woordkraker juli 
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Filippine 58 

 
 

 
1. Roman van Lobo over moreel verval en corruptie  
2. Moet de horeca betalen voor haar terras  

3. Scorsese regisseerde deze film uit 2013  
4. Schreef Misdaad en straf in de polder  

5. Siberisch lastdier  
6. Beroemde sherpa van Edmund Hillary 

7. Gaf namens kabinet institutioneel rascisme toe  
8. Groot vervalser van Jonannes Vermeer 

9. Echtheidskenmerk van paspoort  
10. Bijzondere opsporingsdienst  

11. Speelde glansrol in de Verleiders  
12. Dit is ook een blanke hulp in de huishouding   

13. Hiken met zware bepakking  
14. Stelde Renske Leijten aan de orde  

15. “Je loog tegen mij …”  
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Sudoku Plus nr. 57 
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Oplossing puzzels uit Bij de Tijd nr. 6  
  
Woordkraker juni 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Filippine 57 
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Oplossing Sudoku Plus nr. 56 
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Column              Hoe klein de wereld wordt 
 

Onlangs regisseerde ik bij Forse streken het toneel-

stuk “Uitzicht”. Een van de spelers zegt ergens in 

het stuk: “Ik lees geen kranten meer!” 

Wat mij bij de opvoeringen opviel, was dat er toen 

uit het publiek geen verbazing gehoord werd. Toen 

ik hierover met mijn Carolien sprak, begreep die er 

ook niet veel van. 

‘Je mag er toch vanuit gaan dat de meeste mensen het nieuws 

volgen en een krant lezen,’ zei ze. ‘Maar van de andere kant, jij 

kijkt ook minder naar het nieuws en leest nog maar beperkt De 

Volkskrant.’ Daar heeft ze een punt, dacht ik. Dat doe ik inder-

daad al geruime tijd. Naar het nieuws van acht 

uur kijk ik wel iedere dag, maar ik moet daarbij 

wel zeggen dat ik me er in toenemende mate 

aan erger. Het nieuws moet in mijn ogen zo 

objectief mogelijk verslag doen van wat er in de 

wereld gebeurt. Maar die objectiviteit is vaak ver te zoeken. 

Vooral als die Rob Trip de nieuwslezer is. Aan zijn gezicht en 

vaak ook aan zijn intonatie kun je meestal merken wat hij er zelf 

van vindt. Sorry hoor, maar ik ben helemaal niet geinteresseerd 

in wat meneer Trip ervan vindt. Daar ben ik zelf mans genoeg 

voor. 

Daarnaast erger ik me ook in toenemende mate aan de onder-

werpskeuze van de redactie. Ze komen soms met nieuwsitems, 

waarvan ik me afvraag wat die doen in een nieuwsuitzending op 

NPO1. Neem het nieuws van 7 juni: dat er aandacht besteed 

wordt aan de zaak rond de moord op Peter R. de Vries, vind ik 

heel accepabel. Maar om nu uitvoerig verslag te doen van wat 

zijn kinderen in de rechtzaal tegen de verdachten hebben ge-

zegd, dat vind ik geen pas geven. Zo’n humaninterest item 

verwacht ik eerder op RTL of in bladen als Story. 



 
juli ‘22 34 

 

Zeker in verhouding tot het oorlogsnieuws uit Oekraine is dit 

toch ‘klein nieuws’. 

De papieren krant lees ik zelf niet meer. Ik lees De Volkskrant 

online en klik alleen op wat mij echt interesseert. Dat is zelden 

een colomnist. Liefst een objectief verslag van wat er zich heeft 

afgespeeld. Die colomnisten moeten zonodig hun ‘ei leggen’; 

voor mijn part, maar ik lees ze maar zelden. 

‘Hoor wie het zegt!’ mompelt Carolien die over mijn schouder 

meeleest. 

‘Ach Caro, de wereld wordt mij te klein. Misschien heeft het ook 

te maken met dat wij ouder worden, maar ik hoef het allemaal 

niet te weten. Dan is er weer een ramp ergens in Zuid-Amerika 

of hongersnood in Verweggistan. Word ik er beter van, als ik er 

weet van heb? Wordt de wereld er beter van als we van alles 

overal op de hoogte worden gebracht? Het maakt me een beetje 

depressief.’ 

‘Ja, dat doet het inderdaad, Doosje. Ik vind het ook verstandig 

dat je je een beetje van het nieuws afschermt. Maar niet 

helemaal, hè. Anders word je een struisvogel.’ 

‘Nog een geluk dat dat geen bedreigde diersoort is, anders kwam 

het arme beest ook voortdurend in het nieuws.’ 

‘Als je maar niet zo’n ouwe mopperende bejaarde wordt, voor 

wie niets goed genoeg is en die overal en altijd iets te klagen 

heeft.’ 

‘God beware me, Caro, dan heb je van mij toestemming me linea 

recta naar een verzorgingstehuis te sturen.’ 

‘Alsof ze jou daar dan willen hebben’, lacht ze. Ik 

sta op, geef Carolien en arm en neem haar mee 

naar buiten. 

‘Kom, het zonnetje schijnt, laten we lekker een 

terrasje pikken en wie weet sla ik wel een krant open.’ 
 

Doosje
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Recept van de maand juli 

 

Zwaardvis met relish van nectarines 2p 

         

 

 

 

 

 

Ingrediënten: 

1 kleine   rode chilipeper 
1 EL   rode-wijnazijn 
                            zout 

300 g   nectarines, in blokjes van 1 cm 
1    rode paprika, in ruitjes van 1 cm 

2    bosuitjes 
2 EL    verse munt 

2 stukken   zwaardvis (elk 150 g) 
½ TL.   gemalen koriander 

½ TL.   gemalen komijn (djinten) 
1    limoen  

 
Bereiding: 

 
1. Klop in een middelgrote kom de chilipeper (zonder zaad en 

fijngesneden), azijn en een snufje zout door elkaar. Voeg 
de nectarines, paprika, fijngesneden bosuitjes en munt toe 

en schep de relish goed om. Plaats tot gebruik in de 
koelkast. 

2. Verwarm een grill voor. Wrijf de stukken vis in met de 
koriander en komijn. Gril ze3 in een zeer hete grilpan aan 
elke kant 2 minuten, of tot ze precies gaar zijn. Leg ze op 

borden en schep er wat relish over. Garneer met de halve 
limoenen. 
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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 
 

“Samen in gesprek tijdens een 

muzikale avond met koor Octaaf” 
 

11 juli. 19.30 u. De meteoor 

 

______________________________ 

 
Kinepolis Oss 
 

      14.00u 
 

 

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 
 

 

 

  
 

 

mailto:aad.wildenburg@kpnplanet.nl
mailto:aad.wildenburg@kpnplanet.nl
mailto:j.k.groot@hccnet.nl
mailto:j.k.groot@hccnet.nl
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