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1 Bij de tijd 

COLOFON 
 

Voorwoord redactie 

 

Eindredacteur   

 

Rein Akkermans                 
Beste leden,  
 

Vakantietijd is bij uitstek ge-

schikt om lekker in de zon of in 

de schaduw een beetje te le-

zen. Hier voor u dus wat lees-

voer. Een dun nummer, maar 

toch. 
 

Verder wil ik u (voor wie dat 

nog niet gedaan heeft) vragen 

mij te melden of u: 

1. BdT alleen per mail wilt 

2. BdT alleen per post wilt 

3. BdT per post én mail wilt 

 

Ik wens u weer veel lees-, 

puzzel- en kookplezier. 
 

De deadline voor het inleveren  

kopij voor BdT nr. 9 voor 

augustus is: 17 augustus 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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Hoera !!! 
 

   koffiedrinken 
 
   do 4 augustus   10.30u    Meteoor 
 

 

Personalia   

  

Kroonjaren 
 

18 aug mevr. B. Lagendijk 75 

     

     

 

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

de lijst opnemen. 

 

 
 
 

 

Activiteiten in de kleine zaal van de Kortfoort 
elke dinsdag 13.30u tekenen en schilderen (1) 
elke woensdag 14.00u tekenen en schilderen (2) 
08 augustus 13.30u bestuursvergadering 
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De voorzitter aan het woord 
 

Als ik dit schrijf is het begin juli, de vakanties komen 
er aan; Bij de Tijd moet dan ook wat eerder klaar zijn 

dan normaal. Naast de vakanties is begin juli voor veel 
mensen ook een financieel een belangrijk moment, het 

nieuwe voorschot voor de energie wordt van kracht. 
Ook ik ben geschrokken van de stijging en ben blij, dat dat ik 

naast 2x AOW een pensioentje heb en ons koophuis hypo-
theekvrij is. Met weinig rekenen is het voor mij duidelijk, dat er 

weer veel mensen in de problemen gaan komen en als ze al op 
vakantie kunnen gaan, dat voorlopig ook de laatste kan zijn. 
Ik snap niet, dat met de hoge prijzen waarvoor energie wordt 

verkocht, het voor de regering niet mogelijk is om nog meer 
tegemoet te komen in de belasting op energie, waardoor de 

consument niet de volle mep hoeft te betalen. 

Vanochtend las ik in de krant hoe de vooruitzichten zijn voor de 

zorg die aan ouderen besteed gaat worden. Technologie moet 

het mogelijk maken om de zorg te ontlasten, waardoor er minder 

mensen nodig zijn in de zorg en ook de belasting van mantel-

zorgers wordt verminderd. Ik kan mij voorstellen, dat een slim 

apparaatje dat het gebruik van medicijnen regelt, uitkomst kan 

bieden voor die mensen die moeite hebben met de tijd. Maar zij 

moeten natuurlijk wel bekwaam zijn om op de geregelde tijd die 

medicijnen in te nemen. Ook een GPS-tracker voor beginnende 

dementerenden kan een uitkomst zijn voor de mantelzorger. En 

zo zullen er wel meer technische snufjes zijn die ondersteunend 

kunnen werken. Blijft toch de vraag, waar blijft het menselijk as-

pect, het praatje en de arm om je heen die je soms nodig hebt.  

Probleem is, dat in zoveel sectoren een schreeuwend tekort is 

aan mensen, maar het lijkt mij toch zinvoller om eerst te kijken 

naar welke sectoren we meer met technologie kunnen doen, 

waardoor er ruimte komt voor mensen in de zorg. Twee vliegen 

in één klap dus. 
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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 
 

Aanmelden kan tot uiterlijk 31 augustus 
 

Hopend op voldoende aanmeldingen, 
 

Rein Akkermans 

 

op het

Mondriaan-College  ?
Deel c:

culturele situatie

Interbellum

mailto:rein.akkermans@home.nl
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Impressie wandelen rond de Kreitsberg 
 
Het was prachtig weer voor de andeling en lunch. De route kende 

zowel zon als schaduw, heerlijk dus. Er waren 15 deelnemers, 

waaronder ook 2 nieuwe leden, en allemaal hadden ze het zeer 

naar hun. 

De lunch was prima verzorgd, met koffie, thee, sap, water, melk, 

yoghurtjes, muesli, broodjes, beschuit, knäckebrod, kazen, 

vleeswaren, boter en diverse soorten zoet beleg. 

Han Kok, gastvrouw voor deze activiteit, van harte dank! 
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TI-JO TOURS 
 
 

 
 

 

 

 
 

  

Koffie drinken 
Graag zien we elkaar weer op do 4 augustus. U weet wel hè: 

koffie drinken in de Meteoor, van 10.30u tot 12.30u. 

 

Museum van Nostalgie en Techniek 

Op 26 augustus ‘viert’ Ti-jo met wie maar wil ons aller terugkeer 

van ‘weggeweest’ en het ontmoeten van elkaar. Dat doen we 

met twee activiteiten: eerst met een bezoek aan het museum 

Nostalgie en Techniek in Langenboom (bij Schaijk) en daar met 

een Barbecue in en bij buurthuis De Kortfoort. Wat was dat leuk, 

de laatste keer dat we dat deden. Tot 21.00u hebben we buiten 

gezeten met een glaasje en veel lieve en gekke verhalen … 

Dusssss, komen hoor (u weet wel, zus mag mee, buurman ook). 

Hier wat informatie over het museum: 

“Het Museum voor Nostalgie en Techniek in het Brabantse 

Langenboom is een uniek museum voor mannen en vrouwen van 

alle generaties. Begonnen als een verzameling gerestaureerde 

antieke tractoren is het museum onder leiding van de oprichter 

Wim van Schayk en zijn meisje Joke uitgegroeid tot een bij-

zondere collectie oude gereedschappen en  gebruikvoorwerpen 

van meer dan 70 ambachten en beroepen met duizenden 

voorwerpen, gereedschappen en machines uit het verleden. 

Van handgereedschappen tot de eerste elektrisch aangedreven 
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machines voor huis, tuin, keuken, werkplaats, kantoor, praktijk, 

kerk en op het land; u kijkt uw ogen uit!” 

www.museumlangenboom.nl 

 

Het programma is zo: 

* om 13.30u worden we in Langenboom verwacht 

* wij worden ontvangen met een kopje koffie 

* waarna een rondleiding van 2 (twee!) uur (op ons gemakje 

  hoor); geestig, informatief én met voldoende tijd om te kijken 

 (zoooooo leuk) 

* u kunt mee met rollator of rolstoel 

* na afloop een drankje en tijd om na te praten en nog vragen 

   te stellen 

* om 17.30u wordt u verwacht bij buurthuis de Kortfoort.  

* terwijl u een leuk plekje zoekt, wordt de BBQ opgestart, toast 

   de voorzitter op ons geluk  

* vanaf 18.00 - 18.30u begint het eetbare deel van de BBQ 

* om 21.00u sluiten we af met koffie (oid) en ruimen we op   

* u krijgt in de Kortfoort 2 drankjes van de ASVO, de overige  

   consumpties betaalt u zelf (kleine prijzen) 

Hoe kunt u zich opgeven? 

We vragen u zich op te geven tot/met  uiterlijk vrijdag 18 

augustus door het gevraagde bedrag over te maken naar de 

penningmeester ( Aad Wildenburg) 

(zie gegevens laatste blz van BdT 

Keuzes: 

- deelnemen aan alleen bezoek Museum Langenboom €8,- 

  o.v.v. Nostalgie 

- deelnemen aan alleen BBQ                                     €7,50   

  o.v.v. BBQ 

- deelnemen aan beiden                                           €15,50   

  o.v.v Alles 

http://www.museumlangenboom.nl/
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Jaaroverzicht activiteiten 
 
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 

 

 

Meerijden bij een activiteit 
Als u om welke reden dan ook niet zélf naar een plaats van 

activiteit kunt rijden, vragen wij u dit te melden bij Ti of Jo en 
dan denken wij even actief met u mee. Het is afgesproken dat u 
€ 2,50 cash betaalt aan de ‘chauffeur’. Zo bereikt u Ti  of Jos: 

tineke.akkermans@home.nl ebbenjose@gmail.com 
 

Tel 06 30657761   Tel 06  14638567 

 
21 september: Naar Dordrecht 
Op woensdag 21 september neemt Ti-Jo u mee naar Dordrecht. 

Met de bus! Dordrecht is een verrukkelijke stad met een 

boeiende geschiedenis, maar ook met een heerlijke (winkel)- 

binnenstad. De Biesbos is ‘om de hoek’. Ti en Jo gaan binnenkort 

alvast kijken naar de keuzemogelijkheden en berichten u in BdT 

9 uitvoerig utvoerig over het hoe en wat.  

Zet de datum (21 sept) alvast in uw agenda. 

mailto:tineke.akkermans@home.nl
mailto:ebbenjose@gmail.com
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Gedicht van de maand  
ter ere van Remco Campert,1929-2022. 
 
 
Lamento 
 

Hier nu langs het lange diepe water 
dat ik dacht dat ik dacht dat je altijd maar 

dat je altijd maar 
 

hier nu langs het lange diepe water 
waar achter oeverriet achter oeverriet de zon 

dat ik dacht dat je altijd maar altijd 
 
dat altijd maar je ogen je ogen  en de lucht 

altijd maar je ogen en de lucht 
altijd maar rimpelend in het water rimpelend 

 
dat altijd in levende stilte 

dat ik altijd zou leven in levende stilte 
dat je altijd maar dat wuivend oeverriet altijd maar 

 
langs het lange diepe water dat altijd maar je huid 

dat altijd maar in de middag je huid 
altijd maar in de zomer in de middag je huid 

 
dat altijd maar je ogen zouden breken 

dat altijd van geluk je ogen zouden breken 
altijd maar in de roerloze middag 

 
langs het lange diepe water dat ik dacht 

dat ik dacht dat je altijd maar 
dat ik dacht dat geluk altijd maar 
 

dat altijd maar het licht roerloos in de middag 
dat altijd maar het middaglicht je okeren schouder 

je okeren schouder altijd in het middaglicht 
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dat altijd maar je kreet hangend 

altijd maar je vogelkreet hangend 
in de middag in de zomer in de lucht 

 
dat altijd maar de levende lucht dat altijd maar 

altijd maar het rimpelende water de middag je huid 
ik dacht dat alles altijd maar ik dacht dat nooit 

 
hier nu langs het lange diepe water dat nooit 

ik dacht dat altijd dat nooit dat je nooit 
dat nooit vorst dat geen ijs ooit het water 
 

hier nu langs het lange diepe water dacht ik nooit 
dat sneeuw ooit de cipres dacht ik nooit 

dat sneeuw nooit de cipres dat je nooit meer 
 

Uit : Dichter 1995 
 

 

Wissewasje 
Wij - R en ik- zitten al ruim drie weken ergens in Italië op het 

platteland. In een huisje. Da’s maar goed ook want de tempe-

raturen overstijgen alle voorstellingen die je je kunt maken van 

een ‘warm’ land. Deze huisjes hebben dikke muren en luiken 

voor de ramen en houden de hevigste warmte ‘buiten’. Wél leven 

we samen met heel wat (uitheemse) insecten en één soort is 

boeiend en irritant tegelijk: Mieren! Wee degeen die de kruimel-

tjes brood op de aanrecht laat liggen! Er is bijna geen kruit tegen 

gewassen behalve volmaakt hygiëne!  

Dat bestrijden van mieren brengt de volgende herinnering bo-

ven. Wij hadden ooit onze (toen nog) 6 jarige kleinzoon op 

bezoek en óók 100.000 mieren (een nest in de tuin). Om 

opvoedkundige redenen zocht ik op internet naar milieu-

vriendelijke opruimmethodes. Ik vond er een. Samen met klein-

zoon hakte ik knoflook en uitjes én verzamelde bergjes koffie-
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drab. De bedoeling was daarmee de ‘gang van de mieren’ in de 

tuin te bestrooien. Deden wij. Maar de finesse van het advies 

komt nog: ‘zet een omgekeerde bloempot met aarde op het 

mierennest en wacht een paar dagen. De mieren verplaatsen 

zich naar de pot. Waarna u deze in zijn geheel in het kippenhok 

kunt gooien’. Wat hebben we een lol gehad om dát advies! 

Inderdaad! Een kippenhok! Overigens werkte het genoemde 

mengsel heel goed! Prima zelfs, vooral als je het af en toe 

ververste…..maar ja, hier in Italië spreken mieren géén 

Nederlands. Dat is wel duidelijk  

 
 

 

Poëzie 
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 

juli. 

 

 
UW AANDACHT WAARD 1 

 

Aanleiding onderzoek  

Als ouderen op een leeftijd komen dat 

ze recht hebben op AOW, verandert er 

veel. Hun financiële situatie wordt 

anders en ze krijgen te maken met 
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allerlei nieuwe regels, rechten en plichten. Met name in deze fase 

laten ouderen inkomensvoorzieningen liggen. Bij overheids-

instanties is er de wil om burgers te informeren over het bestaan 

van inkomensvoorzieningen, zodat ze deze kunnen aanvragen. 

Maar in veel gevallen leidt dit nog niet tot het succesvol 

tegengaan van het niet-gebruik van die voorzieningen. Voor de 

Nationale ombudsman was dat de aanleiding om onderzoek te 

doen naar de oorzaken van het niet-gebruik door ouderen vanaf 

de pensioengerechtigde leeftijd, die zich in een financieel 

kwetsbare positie bevinden. En te kijken naar de mogelijke 

oplossingen om het niet-gebruik tegen te gaan.  

Doel- en vraagstelling  

Het doel van het onderzoek is in beeld te brengen waarom 

ouderen in een financieel kwetsbare positie geen of te laat 

gebruikmaken van inkomensvoorzieningen. En de overheid te 

laten zien hoe zij ouderen in een kwetsbare positie kan bereiken 

en in aanmerking kan brengen voor inkomensvoorzieningen. Op 

basis van dat beeld kan de overheid maatregelen nemen om de 

financiële positie van deze ouderen minder kwetsbaar te maken. 

De vraag die in dit onderzoek centraal staat is:  

Wat zijn de oorzaken van het niet-gebruik van inkomens-

voorzieningen door ouderen in een financieel kwetsbare positie 

en wat kan de overheid doen om het niet-gebruik door deze 

ouderen tegen te gaan?  

Conclusies onderzoek  

Veel ouderen begrijpen de overheid niet en de overheid weet 

hen niet te bereiken. Meestal kunnen zij niet zonder hulp van 

anderen een inkomensvoorziening aanvragen. Het komt daarom 

regelmatig voor dat ouderen hun recht op inkomensvoor-

zieningen niet weten te benutten.  

Ouderen in een financieel kwetsbare positie hebben behoefte 

aan een proactieve benadering door gemeenten en landelijke 

uitvoeringsinstanties. Deze instanties moeten ouderen actief 
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opzoeken. Regelmatig terugkerende informatie over financiële 

regelingen kan bijdragen aan een betere en bredere bekendheid 

onder de doelgroep.  

Overheidsinstanties moeten hun communicatie afstemmen op 

ouderen in een kwetsbare positie. Ze moeten ouderen in voor 

hun begrijpelijke taal aanspreken en daarbij meer gebruikmaken 

van visuele en mondelinge communicatie. Het gebruik van 

ambtelijke taal en een afwachtende houding creëren afstand en 

leiden tot wantrouwen.  

Minder complexe wet- en regelgeving en eenvoudigere aan-

vraagprocedures kunnen het niet-gebruik van inkomens-

voorzieningen tegengaan. Verder verdient het gebruiken van  

beschikbare data en het uitwisselen van gegevens met andere 

overheidsinstanties de continu aandacht.  

Intermediairs zijn voor ouderen onmisbaar. Door een betere en 

bredere samenwerking tussen overheidsinstanties en landelijke 

en lokale intermediairs kunnen meer ouderen in een financieel 

kwetsbare positie worden bereikt.  

Aanbevelingen  

De Nationale ombudsman doet, aan de hand van drie uit-

gangspunten, aanbevelingen aan gemeenten en landelijke 

uitvoeringsinstanties die inkomensregelingen uitvoeren.  

Benader ouderen proactief en leg persoonlijk contact  

• Wacht niet af totdat ouderen contact opnemen.  

• Leg contact via de telefoon, persoonlijke gesprekken en 

huisbezoeken.  

• Zorg voor eenvoudige mondelinge en visuele communi-

catie.  

• Zorg voor een laagdrempelige toegang tot informatie en 

deskundigheid.  
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Benut intermediairs  

• Breng in kaart welke intermediairs zich, landelijk en 

lokaal, inzetten voor ouderen in een financieel kwetsbare 

positie.  

• Bouw een samenwerkingsverband op met alle interme-

diairs, die deze ouderen ondersteunen.  

• Investeer op allerlei manieren in deze intermediairs. Doe 

dit waar mogelijk samen.  

Gebruik beschikbare data en wissel gegevens uit  

• Breng op basis van alle beschikbare data in kaart welke 

ouderen in een financieel kwetsbare positie zitten en nog 

geen gebruikmaken van inkomensvoorzieningen. Doe dit 

bijvoorbeeld jaarlijks.  

• Maak beleid hoe deze ouderen bereikt kunnen worden.  

• Probeer aan de hand van beschikbare data of door gege-

vensuitwisseling aanvraagprocedures te vereenoudigen. 

Zet zo nodig in op een wetswijziging.  

• Ken automatisch inkomensvoorzieningen toe als er geen 

verplichtingen zijn verbonden  

aan de voorzieningen. Voor inkomensvoorzieningen die 

verplichtingen met zich meebrengen geldt: benader 

ouderen gericht en help ze bij het indienen van een 

aanvraag.  
 

De ombudsman 

OOK UW AANDACHT WAARD 1 

9 redenen waarom u slechter slaapt  

 Gepubliceerd: 13 juli 2018 
 

Veel ouderen slapen slecht. Dat kan veel verschillende 

oorzaken hebben. De belangrijkste oorzaken hebben we 

voor u op een rij gezet. 
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Veel mensen die ouder dan vijftig zijn hebben het meeste moeite 

met slapen. Bij 75-plussers ligt het percentage slechte slapers 

zelfs rond de 26%. Moeilijk in slaap komen, 's nachts lang 

wakker liggen, 's ochtends te vroeg wakker worden en overdag 

slaperig zijn. Het zijn voorbeelden van slapeloosheid. Slapeloos-

heid is een van de slaapstoornissen die het meest voorkomt bij 

ouderen. 

1. Lichter slapen 

Een van de oorzaken van slaapproblemen ligt bij het ouder 

worden zelf. Ouderen komen over het algemeen lastiger in slaap 

en slapen minder diep. Omdat ze lichter slapen, worden ze 's 

nachts vaker wakker. Ze zijn gevoeliger voor omgevingsgeluiden 

en andere dingen die hun nachtrust kunnen verstoren. Ook de 

biologische klok verandert. Ouderen krijgen eerder op de avond 

behoefte om naar bed te gaan en worden eerder wakker. 

Probeert u er zich vooral niet teveel tegen te verzetten: u kunt 

er niet zo veel aan doen. Oordopjes helpen wel om omge-

vingsgeluiden te dempen. 

2. Minder flexibel 

Omdat ouderen over het algemeen slechter slapen, denken veel 

mensen dat ze minder slaap nodig hebben, maar dat is niet 

waar. U heeft nog steeds dezelfde slaapbehoefte, maar uw 

lichaam is wel een stuk minder ‘flexibel’ dan toen u jonger was. 

U kunt ervoor kiezen overdag een dutje te doen om de schade 

in te halen. Maar regelmaat is het belangrijkste. Probeer elke 

dag op hetzelfde tijdstip naar bed te gaan en op hetzelfde 

moment weer op te staan. Ga vooral niet te vroeg naar bed. En 

probeer na acht uur in de avond niets meer te eten en geen 

koffie meer te drinken. Gebruik uw slaapkamer alleen om te 

slapen. Kijk dus geen tv in slaapkamer en gebruik geen tele-

foons en computers in uw slaapkamer. 
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3. Vaker naar het toilet 

Als u vaak in de nacht naar de wc moet kan dit veel invloed 

hebben op uw nachtrust. Mannen worden vaak wakker omdat ze 

moeten plassen vanwege een vergrote prostaat. Er kan ook 

sprake zijn van een ontsteking in de prostaat. Zittend plassen 

wordt vaak geadviseerd, omdat het dan gemakkelijker is om uw 

blaas te legen dan als u staand plast. Vrouwen hebben vaak te 

maken met kracht- en controleverlies van hun blaasspieren. 

Bekkenbodemoefeningen kunnen helpen. Ook een verbandje in 

de nacht is een eenvoudige oplossing.   

4. Hormonale veranderingen 

Ook veranderingen in het lichaam kunnen de slaap behoorlijk 

beïnvloeden. Sommige vrouwen hebben last van opvliegers, 

hartkloppingen en een opgejaagd gevoel door de overgang. Een 

andere oorzaak van slaapproblemen bij ouderen is de afname 

van het groeihormoon en het slaaphormoon melatonine. Beide 

hormonen zijn heel belangrijk voor een goede slaap. U kunt 

melatoninetabletten kopen bij de drogist of bespreek uw 

klachten met uw huisarts. 

5. Minder bewegen 

Zonder dat u het in de gaten heeft, ben u misschien minder gaan 

bewegen. Omdat u zich wat strammer voelt, niet zo fit meer 

bent, of misschien ergens pijn heeft. Maar voldoende bewegen 

(minimaal dertig minuten per dag) is heel belangrijk voor een 

goede nachtrust. U zult bovendien makkelijker in een diepe slaap 

vallen. Bent u een actieve sporter? Sport dan in de ochtend of 

de middag in plaats van 's avonds. De adrenaline zorgt ervoor 

dat u minder snel in slaap valt. 

6. Lichamelijke oorzaken 

U kunt ook last hebben van lichamelijke ongemakken waardoor 

u ’s nachts wakker ligt. Rusteloze benen syndroom (Engels: 

“restless legs syndrome”) is bijvoorbeeld een aandoening van de 

bloedvaten die voornamelijk bij mensen boven de zestig jaar 
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voorkomt. De bewegingen en de vaak begeleidende pijn kunnen 

u langdurig wakker houden. Slikt u geneesmiddelen? Bedenk 

dan dat de oorzaak kan zijn van uw slapeloosheid. Een 

depressieve stoornis en de ziekte van Parkinson kunnen ook voor 

een slechte slaap zorgen. Bespreek ook dit met uw huisarts, 

misschien is een andere medicatie de oplossing. 

7. Apneu 

Het zogenaamde ‘obstructieve slaapapneu syndroom’ komt veel 

voor bij mannen boven de vijftig jaar. Bij apneu stokt de adem 

voor een paar tot zelfs tien seconden. Soms gebeurt dat 

meerdere keren per nacht waardoor u niet in een diepe slaap 

komt.  Vaak wordt er hierbij ook hard gesnurkt. Heeft u het 

vermoeden dat u last heeft van apneu, neem dan contact op met 

uw huisarts.  

8. Alcohol, televisie en piekeren 

Er zijn óók oorzaken van slapeloosheid te noemen die eigenlijk 

voor iedereen gelden. Zoals te veel alcohol, omdat dat zorgt voor 

een onrustige slaap. Of wat dacht u van televisie kijken vlak voor 

u naar bed gaat? Het is beter om nog een boek te lezen voordat 

u gaat slapen of een woordpuzzel maakt. Ook piekeren, stress, 

zorgen of slechte voeding kunnen ervoor zorgen dat u moeilijk 

in slaapt valt. Plan daarom bijvoorbeeld een piekerkwartiertje in 

en spreek met u zelf af dat u alleen dan mag piekeren. Eet, tot 

slot, gezond en gevarieerd. 

9. Liever geen slaapmiddelen 

Vermijd in alle gevallen het gebruik van slaapmiddelen. Vooral 

bij ouderen brengen die veel risico's met zich mee. Denk 

bijvoorbeeld aan een verhoogde kans op ongelukken omdat u 

minder alert bent en een grotere kans op bijwerkingen. Het 

allerbest is om vlak voor het slapen ontspanningsoefeningen te 

doen. 
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OOK UW AANDACHT WAARD 2 

11 tips om goed te slapen. Ook als het warm is 
 

 Gepubliceerd: 25 juni 2018 
  
Zomerse dagen, u kijkt er misschien naar uit. Maar het 

kan ook te warm worden, vooral ‘s nachts. Met deze tips 

kunt u toch goed slapen.    

We hebben steeds vaker warme dagen in Nederland. De 

temperatuur in huis stijgt mee, dus ook in uw slaapkamer. 

Dit gaat vaak ten koste van de nachtrust. Met een paar 

slimme trucs komt u de nacht goed door. 
 

1. Houd de warmte buiten 

Doe overdag de ramen en deuren dicht om de warmte buiten te 

houden. Schijnt de zon in uw slaapkamer? Laat overdag de 

gordijnen dicht. U kunt ook witte lakens voor uw ramen hangen, 

die weerkaatsen de zonnestralen. Nog beter is zonwering aan de 

buitenkant van uw huis. Als het ’s avonds is afgekoeld, kunt u 

de ramen en deuren weer openzetten. Het liefst meerdere ramen 

en deuren tegelijk, zodat de warme lucht naar buiten kan. 

2. Gebruik een ventilator 

Een ventilator in uw slaapkamer, dat scheelt al gauw een paar 

graden. Het apparaat zuigt lucht aan de achterkant op. Zet 

ventilator daarom met de achterkant bij een open raam. Zorg 

ervoor dat de warme lucht weg kan, bijvoorbeeld naar de gang. 

Voor extra koelte: stop een paar plastic flessen met water in de 

vriezer. Doe ze halfvol, anders knappen de flessen. Zet ze ’s 

nachts in een bak voor de ventilator. De lucht wordt er lekker 

koel van.  Een airco helpt natuurlijk ook, maar gebruikt veel 

energie en kost al gauw een paar honderd euro. 

3. Let op uw eten 

Van eiwitrijk voedsel gaat uw lichaamstemperatuur omhoog. 

Denk aan vlees, zuivel en vis. U kunt dit voedsel dus beter laten 
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staan. Wel een goed idee is: pittig eten. Dat lijkt misschien 

vreemd, maar het is goed omdat u ervan gaat zweten. En 

daardoor koelt uw lichaam af. Het is niet voor niets dat in tro-

pische landen het eten vaak pittig gekruid is. 

4. Drink genoeg  

Als het warm is, zweet u veel. U heeft dus vocht nodig, de hele 

dag door. Drink vooral water en thee. Zorg ervoor dat u genoeg 

hebt gedronken voordat u naar bed gaat. Dan wordt u ’s nachts 

niet wakker van de dorst. Zet voor de zekerheid ook een flesje 

water naast uw bed. 

5. Schakel apparaten uit 

Elektrische apparaten geven warmte af. Dit geldt ook voor op-

laders. Haal zoveel mogelijk stekkers uit het stopcontact. 

Schakel apparaten uit als u ze echt niet nodig heeft. Of leg ze in 

een andere kamer. 

6. Neem een lauwe douche 

Wilt u afkoelen onder de douche voordat u gaat slapen? Maak 

het water niet te koud! Uw huid koelt wel af, maar uw lichaam 

gaat aan het werk om u weer op te warmen. Het resultaat: u 

krijgt het nog warmer dan u het al had. Zet de douche dus op 

lauwwarm. Of: neem een koud voetenbadje. Wat ook helpt: een 

koude straal water over uw polsen, of een koud washandje in uw 

nek. 

7. Leg een koele kruik in bed 

Een koele kruik is ideaal: u kunt er steeds een ander lichaams-

deel mee koelen. Vul de kruik met ijswater, of leg hem een tijdje 

in de vriezer. Leg de kruik afwisselend tegen uw nek, ellebogen, 

polsen, lies, knieën en enkels. 

8. Kies voor katoen 

Katoen-satijn is de beste keuze voor uw beddengoed. Deze luch-

tige stof ademt beter dan polyester. Heeft u een synthetisch 

dekbed? Dan kunt u beter alleen onder een laken slapen. En let 
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op uw nachtgoed: zorg ervoor dat dit ook van katoen is. Katoen 

neemt namelijk zweet op. 

9. Hang natte was in de slaapkamer 

Een wasrekje met een paar natte handdoeken doet wonderen. 

Zeker als u ook een ventilator heeft. De lucht strijkt langs de 

natte was en koelt extra af. Omslachtiger, maar wel effectief: 

maak de gordijnen nat. 

10. Stop lakens in de vriezer 

Heeft u het, ondanks alle tips, nog steeds te warm? U kunt uw 

lakens in de vriezer leggen, verpakt in een plastic zak. Doe dit 

een paar minuten voordat u naar bed gaat. Is de vriezer hiervoor 

te klein, doe het dan alleen met uw kussensloop.  

11. Zorg voor koude voeten 

Als uw voeten koud zijn, kunt u beter slapen dan met warme 

voeten. Leg ze in ieder geval buiten de deken of het dekbed. Of 

op uw koude kruik. Heeft u geen kruik? U kunt een paar natte 

sokken aantrekken, dat werkt ook. 

 

OOK UW AANDACHT WAARD 3 

'Oss moet werk maken van meer openbare toiletten'  
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De gemeente Oss moet binnen een half jaar met een plan 

komen om meer openbare toiletten te realiseren. Dat 

vindt politieke partij D66 Oss. De partij dient daarover 

een motie in tijdens de gemeenteraad van 7 juli. 

De partij roept het college van B en W op om de toiletnorm van 

de MaagLeverDarm Stichting door te voeren bij de uitvoering 

van de omgevingswet. Die norm is dat er iedere 500 meter 

binnen winkelcentra, parken en recreatiegebieden een openbaar 

of opengesteld toilet moet zijn. 

Mensen met de ziekte van Crohn hebben dringend behoefte aan 

meer toiletten in de openbare ruimte, adviseert de MaagLever-

Darm Stichting. Het ontbreken van de wc's draagt volgens D66 

niet bij aan inclusie. Meer toiletten voorkomen bovendien ge-

zondheidsproblemen, zoals door het te lang ophouden en/of 

bewust minder drinken. En het hoort bij een aantrekkelijke en 

toegankelijke stad, vindt initiatiefnemer Oktay Akin.   

In 2020 won Oss de titel 'minst toiletvriendelijke gemeente met 

de horeca open'. Politieke partij Beter Oss maakte zich destijds 

al sterk voor openbare toiletten, in relatie tot de gesloten horeca 

vanwege de coronalockdown. Daarom werd een tijdelijk toilet 

geopend bij restaurant La Colline op de Heuvel.  
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Woordkraker augustus 
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Filippine 59 

 
 

1. Mahatma Gandhi riep op tot deze vorm van ongehoorzaam-

heid 
2. Hiermee wil kabinet natuurbescherming realiseren 

3. 24-jarige Twentse werd lid van de FARC 
4. In China is dit na het eten beleefd 

5. Kwamen in de steentijd voor het eerst in Nederland 
6. ‘Is zijn verdiende loon’, zei Trump over zijn vicepresident  

7. Hier vond in 1917 een grote omwenteling plaats 
8. Land dat zich vrij wil maken van een dictatuur 

9. Zelfs deze parlementariër veroordeelt radicale acties FDF 
10. Hiernaar is de slingerklok uit het Zwarte woud genoemd 

11. Hiermee Kwam Marie-Antoinette aan haar einde  
12. In “60 hing zijn poster boven bed van veel studenten  

13. Sterke aanjager van acties tegen het kabinet 
14. Voornaam minister voor wiens huis een giertank werd 

      geleegd 
15. Beroemde, mislukte staatsgreep in Zuid-Afrika in 1896 
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Sudoku Plus nr. 58 
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Oplossing puzzels uit Bij de Tijd nr. 7  
  
Woordkraker juli 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Filippine 58 
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Oplossing Sudoku Plus nr. 57 
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Column             hoge nood en geen toilet 
 

Onlangs verscheen in het Brabants dagblad een artikel onder de 

titel:” 'Oss moet werk maken van meer openbare toiletten'. 

Werkelijk een artikel naar mijn zin.  

Carolien vond dit artikel en loopt meteen met haar iPad naar de 

keuken, waar ik bezig ben een over-

heerlijke Italiaanse maaltijd te berei-

den. Even werp ik er een blik op en 

reageer dan met: ‘Kom Caroline, je ziet 

toch waar ik mee bezig ben; vind je dat 

nu werkelijk een geschikt onderwerp 

als ik bezig ben met koken: mijn branzino zou er nog een kleur 

van krijgen!’ 

‘Nooit iets van gemerkt dat ‘pies en poep verhalen jou ook maar 

in het minst storen bij eten of eten bereiden’, kaats Carolien 

terug. Daar heeft ze wel een punt. Ik kan graag en met veel 

genoegen uitweiden over situaties waarin ik in hoge nood was 

en nergens een toilet viel te bespeuren; in binnen- en buiten-

land. Vooruit dus met de geit; ik hoop dat uw maag hier tegen 

bestand is. 

Ik ben met mijn ouders op vakantie op weg naar Italie. On-

derweg moet ik opeens ontzettend naar de wc. Maar mijn vader 

houdt niet van onnodig stoppen en dus maak ik hem kenbaar 

hoe hoog de nood is. Ik ben een jaar of 10, 

dus in de auto op een potje, is geen optie 

meer. Met veel tegenzin rijdt mijn vader 

een parkeerplaats langs de autobaan op en 

wijst met zijn hand waar ik mijn ‘ding’ moet doen. In de verste 

verte is geen toilet te bekennen. Dus ik loop tussen de bomen 

een eind van de parkeerplaats af en hurk buiten het zicht neer 

en laat gebeuren wat gebeuren moet. Ik had helaas niet goed 

gekeken en bleek boven een wespennest te hurken. Die wespen 

maakten overduidelijk dat ze hier niet van gediend waren en ik 
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rende met mijn broek nog op mijn knieen en de wespen op mijn 

hielen naar de auto. Mijn zusje zag mij aan komen strompelen 

en opende het portier voor me. De meest wespen werden aldus 

buitengesloten, maar niet allemaal. Ik zal u de reactie van mijn 

vader besparen. 

Een volgend debacle: ik zal een jaar of 26 zijn en voor school 

bezoek ik een congres in Amsterdam over de basisvorming in 

het voortgezet onderwijs. Op weg van het station naar het con-

gresgebouw moet ik opeens zeer nodig poepen. Het is vroeg, 

nog geen cafeetje is open (zelfs niet in Amsterdam). Geen open-

baar toilet te bespeuren. En mijn nood is hoog, zeer hoog. Ten-

einde raad loop ik een apotheek binnen en vraag naar het toilet. 

De apothekeres ziet mijn nood, en wijst me hun privé toilet. 

Gelukzalig ontlast ik me. Maar aan die gelukzaligheid lijkt maar 

geen eind te komen; en ook niet aan mijn ontlasting.  

Die inschatting bleek al snel te kloppen, 

want het toilet kon de net gedeponeerd por-

tie niet verwerken en het toilet liep over. Ik 

schaamde me kapot, maar kon het toch niet 

opbrengen er aan de apothecaresse melding 

van  te maken. Zogezegd als een dief in de 

nacht maakte ik me uit de voeten. Terwijl ik 

dit schrijf, stijgt het schaamrood mij weer naar de kaken. Maar 

‘what is done, is done!’ 

Ik kan eigelijk nog uren doorgaan, maar zal u dat besparen. 

De boodschap moge inmiddels duidelijk zijn: Meer openbare 

toiletten! Daar ben ik het hartgrondig mee eens! 
 

Doosje  



31 Bij de tijd 

Recept van de maand augustus 

Heerlijke zomersalade met Chinese kool   4p    
(ingebracht door ASVO lid Thea Terborg) 

 

 

 

 

 

 
 

Ingrediënten: 

1     Chinese kool      
4 EL    magere kwark naturel 
4 EL        olijfolie 

2 EL       diksap (Roosvicee) 
1     gesnipperd  teentje knoflook 

1    gesnipperde (middelgrote) ui 
2 TL      kerriepoeder 
1    gesnipperde appel (kan ook sinaasappel of  

2 mandarijnen zijn) 
100 gram   zonnebloempitten geroosterd (kunnen ook 

walnoten zijn) 
4   gekookte eieren 

 
Bereiding: Snijd de kool in dunne reepjes en snijd de appel in 

kleine blokjes. Rooster de zonnebloempitten en/of de gepelde 
walnoten. 
Maak een dressing met de olijfolie, magere kwark, diksap, ui 

en kruiden. 
Doe de kool, appel, noten in een kom en meng goed door 

elkaar met de dressing. Strooi er de geroosterde pitten 
overheen en drapeer op ieder bordje 4 partjes hard gekookt ei. 

 
Smakelijk eten 
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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 
 
 

      pas weer inseptember 

 

______________________________ 

 
Kinepolis Oss 
 

      pas weer in september 
 

 

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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