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1 Bij de tijd 

COLOFON 
 

Voorwoord redactie 

 

Eindredacteur   

 

Rein Akkermans                 
Beste leden,  
 

Sorry voor de herhalingen, 

maar nog steeds hebben veel 

leden niet gerageerd op mijn 

oproep. Dus hier nog een keer.  
 

Ik wil van alle leden weten hoe 

zij Bij de Tijd wensen te ont-

vangen:  

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  

Van kopij voor BdT nr. 11 voor 

oktober is: 17 september 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 
 

   di 6 september  10.30u  
 

   Meteoor 
 

 
 

  

Kroonjaren 

11 sept dhr. P. Lagendijk 75 

17 sept dhr. F. Valderen van 75 

19 sept mevr G. Hintum van 75 

21 sept Dhr. Ad Hack 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) 
12 september 13.30u bestuursvergadering 
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De voorzitter aan het woord     Voor de laatste keer !! 

In (ik meen maart) 2008 ben ik als voorzitter gekozen 

voor het bestuur van onze ANBO-afdeling. Vanaf dat 

moment heb ik in elke nieuwsbrief mijn woord tot u 

gericht. In deze BdT is het voor de laatste keer. 

Bij verschillende momenten heb ik al aangegeven, dat Bart 

Molenkamp mijn taken als voorzitter gaat overnemen en dat 

gaat hij met ingang van het volgende ook doen met de column 

van de voorzitter. 

Zoals u weet heb ik de taak van de penningmeester overge-

nomen en ik wil dat niet combineren met het voorzitterschap. 

Bart loopt al een tijdje mee als aspirant bestuurslid en hij en het 

bestuur vinden dat dat prima gaat. Wij zijn er dan ook van 

overtuigd, dat de bestuurswisseling een goede zaak is voor onze 

vereniging. 
 

Brandmelders verplicht !!!! 

Sinds 1 juli 2022 is het verplicht om op elke etage een rook-

melder te hebben, om bij beginnende brand tijdig gewaar-

schuwd of gewekt te worden. Dan moet u de melder wel kunnen 

horen! Maar mensen met een gehoorapparaat zullen vaak 

’s nachts, als deze apparaten op het nachtkastje liggen, de 

waarschuwing niet horen. Van Marti Damhuis kreeg ik de tip, dat 

er een mogelijkheid is om via de zorgverzekering GRATIS een 

ondersteunende installatie te krijgen. Een trilapparaatje en 

lichtflitsen versterken dan de waarschuwing. Bij haar werkt deze 

installatie al. Hebt u interesse, ga dan eens praten met uw 

hoorwinkel die uw hoorapparaat heeft aangemeten. Deze kan u 

daar meer over vertellen en u aanmelden bij MCS de installateur 

voor dit soort installaties. 

 

Met een laatste voorzittersgroet, Aad Wildenburg.  
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Mededeling van het bestuur 

 

Ledenwerving en de Filmliga Oss 
 

Met het winterseizoen voor de boeg gaan we de ledenwerving 

iets anders stimuleren. Het bestuur heeft contact gehad met de 

Filmliga Oss en een paar afspraken gemaakt. Over de Filmliga 

Oss leest u elders in deze BdT meer. 

Wij hebben een aantal vrijkaarten gekregen om kennis te kun-

nen maken met de filmliga, deze gaan we inzetten voor de le-

denweving.  

Elk nieuw lid en het lid dat een nieuw lid aanmeldt, krijgt bij 

aanmelding van het lidmaatschap bij Jaap Groot een vrijkaart 

om een film van de filmliga te bezoeken. 

Het gaat als volgt: 

- u meldt een nieuw lid aan bij Jaap Groot, de secretaris 

-  het nieuwe lid vult een aanmeldingsformulier in, waarna Jaap 

   Groot het nieuwe lid doorgeeft aan Bart Molenkamp, die de 

   coördinatie verzorgt voor de vrijkaarten 

-  Bart verzorgt het contact met de Filmliga, zodat de reservering 

voor een film wordt geregeld. 
 

Voorwaarde van de Filmliga is, dat er niet teveel vrijkaarten 

gelijktijdig worden gebruikt; een bezoek aan een film kan dus 

even duren. 
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Waarom de Filmliga? 
 

Zelf ben ik al jaren lid van de Filmliga en denk dat juist ouderen 

fijner naar de film kunnen gaan bij de liga. De entourage is 

duidelijk afgestemd op ouderen, geen voorfilms, minder hard 

geluid en de mogelijkheid van ’s middags naar de film te gaan. 

De keren dat ik naar Cineplus op donderdagmiddag ga, zie ik 

vaak ook leden van onze vereniging, dus een goede reden lijkt 

mij. 

 

Wat blijft en wat vervalt? 

- het nieuwe lid betaalt in dit kalenderjaar (2022) geen 

  contributie; 

- de korting van 10 euro voor het aanmelden van een nieuw lid 

  vervalt. 

 

Namens het bestuur, Aad Wildenburg 

 

Zwarte humor 1 
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Filmliga Oss 

 

Elke maand een bijzondere film zien die met zorg uitgekozen is?  

Films die niet altijd, soms wel, het grote publiek trekken, maar 

lovende kritieken of zelfs prijzen en onderscheidingen in de 

wacht slepen. Films die bijzonder zijn: inhoudelijk, filmisch of 

door het land van herkomst met zijn specifieke culturele of 

politieke achtergrond. Dat kan al bijna vijfenvijftig jaar bij 

Filmliga Oss.   

De Rabo Zaal van Theater De Lievenkamp is speciaal voor 

Filmliga Oss ingericht met beeld en geluid van hoge bios-

coopkwaliteit en uitstekende stoelen, hetgeen de totaalbeleving 

van de film uniek maakt. Elke maand vertonen wij een film op 

zeven verschillende momenten, variërend van dinsdagmiddag 

tot en met donderdagavond. U heeft steeds de keuze voor welk 

tijdstip u wenst te reserveren. Na de film kunt u gezellig met 

elkaar, onder het genot van een drankje in het theatercafé van 

de Lievenkamp, napraten over de film die u gezien heeft.  

Alle tot nu toe vertoonde films en de actuele trailers en het 

programma zijn terug te vinden op de site www.filmligaoss.nl 

Wordt u een van onze ruim 1200 filmliefhebbers? Nieuwe leden 

kunnen zich aanmelden via onze website. Door het kopen van 

een zeer voordeling jaarabonnement ad € 52,50 bent u 

verzekerd van een gevarieerd aanbod van tien films van 

wereldklasse en als een ‘extraatje’ een zondagochtend ontbijt-

festival in de maand maart.  

 

  

http://www.filmligaoss.nl/
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Cultuurhistorische lezingen                  
 
De Cultuurhistorische lezingen over het Interbellum gaan door. 

Inmiddels hebben zich voldoende mensen aangemeld.  

 

Aanmelden kan nog steeds tot uiterlijk half 

september. Leden, maar ook niet leden zijn van 

harte welkom. Dus: “zegt het voort!” 

 

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 

 

Rein Akkermans 

 

 

Zwarte humor 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

op het

Mondriaan-College  ?
Deel c:

culturele situatie

Interbellum

mailto:rein.akkermans@home.nl
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TI-JO TOURS 

 

 
 
 

 

 

 
 

  

Koffie drinken 
Op dinsdag 6 september treffen wij elkaar weer in de Meteoor 

bij een kopje koffie. Een inmiddels geliefde activiteit. Graag tot 

zien … 

 

Zomer 2022 (2): naar Langenboom en BBQ 
Op vrijdag 26 augustus zijn we naar het museum voor nostalgie 

en techniek in Langenboom geweest. In BdT nr 11 volgt natuur-

lijk een verslag. Mét foto’s. 

 

 
 

 
En nu … naar Dordrecht wo 21 sept 
Vól geschiedenis maar ook met een verrukkelijk winkel- en 

sliertcentrum! Ti en Jo zijn alvast vooruit gaan kijken en hebben 

een programma voor u bedacht mét keuzemogelijkheden. 
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Globaal ziet het er zó uit: 

 

• We vertrekken om 8.30u met de bus 
• Om 10.15u drinken we koffie (mét appeltaart) 

• Om 11.00u gaan we een rondvaarttocht maken (kijk toch 
eens naar de foto!) 

• Tussen 12.00-13.30u gaan we – naar eigen believen- 
picknicken of lunchen 

• Daarna keuzeprogramma: 
- rondwandeling mét gids 

- rondwandeling zonder gids, maar met informatie mee 
- boottochtje naar de Biesbosch 

- winkelen en rondkijken 
- naar Musea (bv. Dordrechtsmuseum) 

(zes eeuwen schilderkunst) 

- terrasje pikken 
• 15.45u koffie-/thee drinken als ‘afsluiting’ 

• 16.30u vertrek met de bus 
• 18.00u indien belangstelling samen eten, wel voor eigen 

rekening 

 

U herinnert zich nog wel van het uitstapje naar Nijmegen dat 

ToJo nog ‘rijkere’ details verstrekt: kaartjes, wandelroutes, 

namen van musea etc. Die komen per mail/per post naar u toe 

om de keuzes zo goed mogelijk voor te bereiden.  

Voor nu is dat te veel informatie. 

Ti-Jo vraagt u uiterlijk 14 september a.s. € 15,- over te maken 

naar de rekening van de ASVO o.v.v. Dordrecht (dat is voor bus 

+ koffie met taart + boottocht + afdluitkoffie) 

(zie voor betalen gegevens op laatste bladzijde van uw BdT.  

Voor deelname aan de stadswandeling met gids (aantal 

deelnemers begrensd) vragen wij u € 6,50 extra over te maken 

(o.v.v Dordrecht, gids) 
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Uiteraard mag uw buurvrouw of broer mee, mits er ruimte is 

voor niet-ASVO-leden. Een niet-ASVO-lid betaalt wel € 20,- voor 

deelname (nog zonder gids) 

‘Dordt’ wordt in deze clip bezongen. Voor de liefhebbers: 

https://youtu.be/FuzSACk7BGQ 

 

Kunst op komst 
Geen droefheid als de seizoenen gaan keren: in oktober wil Ti-

Jo weer met de liefhebbers een dagje gaan kijken in ‘The Dutch 

Design-week’: jonge en veelbelovende studenten van de Design-

academie laten in internationaal verband hun creatieve én 

hoopvolle blik op de toekomst zien in idee en ontwerp! In BdT 

10 alle informatie. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Terug naar School, maar dan anders 
‘Opgehouden’ door Corona en de zomervakantie: Het ROC, 

richting Verzorging en Dienstverlening heeft graag contact met 

ons. Zou u bereid zijn eens aanwezig te zijn in een les over 

thema’s die onze leeftijdgroep eerder aangaan dan jonge 

mensen? Ouder worden natuurlijk, beperkingen ervaren, om te 

gaan met verlies … 3 Jaar geleden hebben een aantal van ons 

een kóstelijke lesdag bijgewoond, tot wederzijds genoegen. We 

komen hier op terug.  

https://youtu.be/FuzSACk7BGQ
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Activiteitenkalender  2022  
    
 

 
 

 
 
Wissewasje 
 

Wij gaan al járen naar 

dezelfde plek in Italië. O jaaa, 

‘supersaai’ en ‘steeds hetzelf-

de’. Klopt!  

Maar niet voor ons. Misschien, 

denk ik vaker, worden we 

vooral geboeid door wat een 

Tijd en Manier van Leven lijkt 

die wij in Oss e.o al láng niet  

 

       6 sept 1e di: Koffiedrinken  Meteoor 

wo 21 sept tocht naar Dordrecht (eten?) Dordrecht 

        6  okt 1e do: koffie drinken  Meteoor 

       27 okt bezoek Dutch Design week Eindhoven 

         1 nov 1e di koffiedrinken  Meteoor 

  do 17 nov 

  

Braintrain-ochtend met nieuwe 

woordkraker 
chocomelk met slagroom 

Meteoor 

di 1of  
di 8 dec 

  

koffie drinken bij Coppelmans Coppelmans 
 

? december Kerstconcert met Glühwein toe Oss 
 

vr   16 dec 
  

Kerstbuffet Meteoor 
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meer kennen.  

Da’s nou écht Romantiek, maar het is fascinerend. Het is ‘altijd’ 

mooi weer, de lucht is zo blauw, de natuur zingt, mensen leven 

er zo prettig. Het begrip Tijd is van een andere orde, die bestáát 

niet. 

Gewoontegetrouw en vreedzaam sjok ik ’s morgensvroeg de 

berg op voor een cappuccino en een krantje. Al meer dan 20 jaar 

passeer ik een lapje grond naast het pad waar een zwijgzame, 

leeftijdsloze man om 8.00u ‘s morgens aan het werk is. Hij 

bewerkt de grond met een … hak (ja, opzoeken dat woord). Er 

staat een stukje vol graan, sperciebonen, ordelijk opgestokt, er 

zijn courgettes, artisjokken, tomaten. En de pruimen vallen voor 

je voeten. Er zit onder een luik (ingenieuze constructie) een 

spaarbekken met water. Waar is hij de rest van de dag? Tussen 

de bomen is een hangmat opgehangen. Er staat een soort 

keukenkastje en een stoeltje en 3 jerrycans met water. Al járen 

steeds ‘hetzelfde’ beeld … 

Deze keer is er niemand! De volgende dag ook niet en de dag 

ero … het graan is bij nader inzien doorgeschoten, de overige 

planten verdroogd. 

Zo is het, wij zijn een ‘pluisje in de wind’, wij ‘komen’ en ‘gaan’. 

De omringende graanvelden zijn geoogst m.b.v. supermachines 

die graan oogsten en kant en klare rollen stro ‘uitwerpen’. 

Tijdloos ja, maar er zijn eigenlijk nooit jonge landarbeid(st)ers 

meer te zien.  

In onze straat besluit een seniorenrechtpaar toch hun caravan 

te verkopen. Plotseling zijn wíj zelf senior geworden! Inderdaad: 

tempus fugit. Zo maar ineens. 
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Gedicht van de maand  
 

Uit: ‘Zorro’, gedichten van Al Galidi, 2006 
 

Zorro zingt voor de regen. Hij zag hoe de regen dag en nacht op de zomer viel en herinnerde zich 

zijn verre dorstige land, waar mensen bidden voor regen en hem smeken hen te bezoeken. 

 
He regen, 

Waarom val je hier? 

Ben je blind, egoïstisch, ben je gek? 

Waarom open je hier paraplu’s 

als je daar bloemen kunt openen? 

 

Dorstige zaadjes 

wachtend op jou 

om het donker te verscheuren 

en de schaduw te leggen. 

Naakte takken. 

smeken kachels om nog één dag. 

Rivieren 

proberen zich de zee te herinneren 

en het rood 

droogt op handen. 

 

Regen, 

waarom ben je een douche voor groen 

als je zijn leven kunt zijn? 

He regen, 

waarom val je op regen? 
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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 

augustus. 

 

UW AANDACHT WAARD 1 

Kommer en kwel in de thuiszorg voor ouderen, 

KBO-Brabant slaat alarm 

KBO-Brabant luidt de nood-

klok omdat ze ziet dat 
thuiswonende ouderen deze 

zomer te weinig zorg krij-
gen. Volgens de senioren-
vereniging heeft zij niet eer-

der zoveel klachten ontvan-
gen en zien ze veel leed 

achter de voordeur. 
 

 
Weken moeten zoeken naar zorg in huis voor iemand die 

ongeneeslijk ziek is. Een toilet dat drie weken niet gepoetst 

wordt omdat er geen personeel voorhanden is. Het zijn een paar 

voorbeelden die Ellen Willlemsen, beleidsmedewerker van KBO-

Brabant, noemt.  
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“We weten al langer dat er personeelstekorten zijn in de zorg, 

maar deze zomer is het echt kommer en kwel.” Mantelzorgers 

moeten daardoor nog meer en dreigen overbelast te raken, stelt 

KBO-Brabant. 

"Zij werken hard om zorg te regelen maar dat wordt 

steeds moeilijker." 

KBO-Brabant werkt met cliëntondersteuners. Dat zijn 

vrijwilligers die ouderen helpen bij de zoektocht naar hulp in 

zorgland. Dat kan huishoudelijke hulp zijn, maar ook per-

soonlijke verzorging en verpleegkundige hulp. Zij zien wat het 

tekort aan zorg betekent voor mensen. Ze gaan op zoek naar 

alternatieven nu de zorg in vakantietijd wegvalt.  

“Zij werken hard om zorg te regelen voor thuiswonende ouderen 

met een kwetsbare gezondheid maar dat wordt steeds 

moeilijker. Laatst moest een cliëntondersteuner in Eindhoven op 

zoek naar hulp voor een terminale patiënt. Dat duurde weken 

voordat het gelukt was.” 

Uiteindelijk wordt er dan vaak uitgeweken naar hulp van een 

zorgverlener die geen contract heeft met de zorgverzekering. 

Dat betekent dat deze zorg niet volledig vergoed wordt.  

“Dat betekent dat je zelf opdraait voor een deel van de kosten. 

Het zijn vaak de kleinere thuiszorgorganisaties die flexibeler zijn, 

daar lukt het soms makkelijker om zorg te krijgen. Maar dat 

moet dan wel via de zorgverzekeraar. Die heeft een zorgplicht 

en kunnen ongecontracteerde zorgverleners inschakelen zónder 

bijkomende kosten.” 

"We willen gemeentes aan de contracten houden. Als 

ouderen dit willen, kunnen wij ze daarbij helpen." 

Voor huishoudelijke hulp zijn thuiswonende ouderen aangewe-

zen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waar de ge-
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meente verantwoordelijk voor is. Als de gemeentes deze hulp 

langdurig staken, overweegt KBO-Brabant juridische stappen te 

ondernemen. “Je krijgt een aantal uren huishoudelijke hulp 

toegekend op papier. We willen gemeentes aan de contracten 

houden. Als ouderen dit willen, kunnen wij ze daarbij helpen.” 

KBO-Brabant vindt dat thuiszorgorganisaties ouderen goed op 

de hoogte moeten houden van de stand van zaken. “Is er minder 

zorg beschikbaar, laat dat dan tijdig weten. Bereid ze voor op de 

vakantieperiode, zodat ze daar met naasten over kunnen 

spreken en eventueel alternatieven kunnen zoeken.”  

Maar ook een betere vakantiespreiding en de inzet van 

technische en digitale hulpmiddelen ziet ze als een oplossing.  

Willemsen: "Het is voor de thuiswonende ouderen heel verve-

lend en zij klagen niet graag. Maar ook voor het personeel in de 

zorg is dit een heel vervelende situatie." 

 

UW AANDACHT WAARD 2 
 

De nieuwste inbraaktrucs          (ingekorte versie) 

 

 

 

 

Wij leven in een tijd waarin u gewoon verplicht bent om uw uzelf, 

en uw huis goed te beveiligen. Want elke 10 minuten komt in 

Nederland (ook overdag) een woninginbraak voor. Om inbraak 

in uw woning te voorkomen, is het belangrijk de bekendste 

inbraaktrucs te kennen.  
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Een foto door de brievenbus maken          

Als inbrekers willen weten of er iemand thuis is, maken ze 

gewoon met hun telefoon een foto door de brievenbus. Ligt er 

een stapel post op de deurmat? Dan zijn de bewoners er niet en 

is de kust dus veilig. Goede reden om de buren, familie of goede 

bekenden te vragen of ze uw post willen verzamelen als U niet 

thuis bent. Let er ook op dat U geen planten zichtbaar, in huis in 

een bak met water zet. Dat is voor inbrekers ook een teken dat 

U niet thuis bent.  

De deurbel afplakken 

Er is bijna niets zo irritant als een continu rinkelende deurbel. 

Inbrekers weten dat, daarom plakken ze de deurbel af met een 

stuk plakband zodat hij continu rinkelt. Als na een paar uur of 

een dag het plakband niet van de bel is gehaald, grijpen ze hun 

een kans. De politie adviseert om het plakband niet van de bel 

te halen, maar de zekering uit te schakelen. Of de stekker van 

de bel uit het stopcontact te halen. Op het plakband kunnen 

namelijk vingerafdrukken zitten! Constateer u bovenstaande, 

bel dan gelijk met de politie.  

Via een klein raampje binnenkomen 

Het kleine raampje (bovenlicht) boven een deur of raam, is 

favoriet bij inbrekers. Vaak staat het op een kier of is het slecht 

beveiligd. Meer dan een container, ladder of stapel tuinstoelen 

hebben ze niet nodig om zich naar binnen te wurmen. Sommige 

inbrekers hebben aan 15 cm genoeg! Men gebruikt ook vaak 

kinderen voor dit doel. Een barrièrestang kan een snelle door-

gang belemmeren. Zorg ervoor dat op ieder raam in huis een 

goed slot zit. Ook op het bovenlicht en kleine toilet- en bad-

kamerraampjes. Sluit alles af ook, als u maar heel even weg 

bent.  
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Een briefje tussen de deur 

Een inbraak voorbereiden doen inbrekers ook door kleine stukjes 

papier tussen een deur, raam of kozijn te steken. Zit een briefje 

na een dag er nog steeds? Dan weten ze genoeg en komen ze 

terug. Als je zo’n klein briefje tegenkomt, laat het dan zitten en 

schakel de politie in. Het kan het bewijs zijn dat ze nodig hebben 

om een inbreker te pakken.  

Babbeltruc 

Tegenwoordig belt men ook gewoon met een smoesje aan. 

Wees bedacht op zielige praatjes of babbeltrucs. 

Komt er zonder aankondiging een reparateur aan de deur? Een 

onbekend persoon van de thuiszorg? Dan moet u extra opletten. 

Dit kan, iemand zijn met kwade bedoelingen. De nieuwste 

smoes: “de rookmelder controle”. Niemand, heeft recht om bij u 

binnen te komen en al helemaal niet om rookmelders te komen 

bekijken. Laten staan dus! Met een sociaal praatje, probeert men 

uw vertrouwen te winnen. Men speelt in op uw gevoel van 

behulpzaamheid, vriendelijkheid en fatsoensnormen. Het doel 

van zo’n gesprek is om uw huis binnen te komen om uw geld, 

bankpas, huis en autosleutels en/of kostbaarheden te stelen. 

Ook probeert men toegang tot uw huis te krijgen om stiekem, 

foto’s te kunnen maken. Men weet dan of het de moeite waard 

is om later terug te komen als u niet thuis bent. Leen NOOIT 

geld uit. Geef NOOIT een bankpas en/of pincode mee!  

Dieven zijn er in alle soorten en maten. 

Babbeltrucs worden ook uitgevoerd door mensen die er erg 

betrouwbaar en aardig uitzien, zoals vriendelijke mannen in 

keurige maatkostuums, een moeder met een kleine baby, 

schattig ogende kinderen die hulp willen bij een werkstuk, of 

iemand die gewond is. Men vraagt of u een glas water heeft, of 

men gebruik mag maken van een telefoon of toilet. Ze kunnen 

zich voordoen als nieuwe buren, - de politie, - politieagent in 

burger, - Een nepagent die zogenaamd eigenlijk bij de buren 
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moet zijn, - een gemeenteambtenaar, - de bank, - of een niet 

aangekondigde tuinman/vrouw,- een persoon met autopech,- Er 

kan iemand aanbellen in een uniform van een bepaald bedrijf. 

Compleet met een (nagemaakte batch/pasje om de nek). 

Bijvoorbeeld een zogenaamd, onverwachts bezoek van een wo-

ningcorporatie, een energiebedrijf,pensioenfonds, een onbeken-

de pakketbezorger,een super goedkope onbekende thuiskap-

ster, iemand van een ongediertebestrijdingsbedrijf, waterbedrijf 

enz. Of met deze smoes: “er is verderop een gaslek, ik moet uw 

meterkast en keuken inspecteren”.  

Flipperen 

Een inbreker die flippert, zet een stevig stuk plastic tussen de 

deurpost en de deursluiting. Zo drukt hij van buitenaf de schoot 

van het slot naar binnen. Als de deur niet op slot is gedraaid, 

gaat de deur makkelijk open. Dit werkt alleen bij deuren die naar 

binnen opendraaien. Draai uw deur daarom altijd op slot. Dat 

maakt flipperen onmogelijk. Voor extra veiligheid kunt u anti-

inbraak strips plaatsen, zodat inbrekers niet meer met een stuk 

plastic tussen de deur en het kozijn kunnen komen. Als u extra 

haken/raamhendels op uw deur heeft gebruik die dan altijd. 

Openbreken van een raam of deur 

Breekijzers, een koevoet of schroevendraaier is het gereedschap 

dat inbrekers vaak hanteren. Men gebruikt het om makkelijk een 

raam of deur te openen. Men zet heel eenvoudig het ge-

reedschap tussen het raam en het kozijn, de deur en de deurpost 

en wrikt alles open. Zorg dus voor goede sloten en scharnieren 

op uw ramen en deuren. Sloten met een keurmerk houden 

inbrekers niet altijd buiten, maar sommige verzeke-ringen 

geven korting op uw premie als u keurmerksloten heeft. Ook 

speciale anti-inbraak strips kunnen helpen. Hierdoor is het 

onmogelijk voor een inbreker om bijvoorbeeld een breekijzer 

tussen het kozijn en de deur of het raam te zetten.  
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Hengelen 

Heeft u een brievenbus of kattenluik? Inbrekers kunnen deze 

openingen gebruiken om een hulpmiddel door naar binnen te 

steken, zoals een ijzerdraad, magneet of kleerhanger. Daarmee 

trekken ze de deurklink naar beneden of pakken ze de sleutel. 

Draai uw deur daarom altijd op slot en laat de sleutel niet in het 

slot steken. Zorg dat een inbreker van buitenaf niet kan zien 

waar u uw sleutels bewaart.  

Veiligheid thuis 

Laat altijd een paar lampjes branden en/of de radio aan als u 

niet thuis bent. (Tijdschakelaar). Leg NOOIT een sleutel onder 

de mat of bloempot o.i.d. Maak van uw huis geen etalage. Doe 

s’avonds de gordijnen dicht. Maak van belangrijke papieren en 

kostbaarheden een foto. Berg klimmateriaal op in de schuur 

/garage. Als u langer weggaat, laat uw huis er bewoond uitzien. 

Een paar oude handdoeken aan een waslijn. Een leeg kopje, 

boek en bril op een tafel. Zorg voor weinig cash geld in huis. Zet 

geen kostbaarheden zichtbaar neer.  

Veiligheid buiten  

Hang GEEN adreslabel aan uw sleutelbos maar een 

telefoonnummer van een familielid. Meld niet op Social media 

dat u niet thuis bent. Post geen foto’s tot u weer terug bent. 

Meld alleen aan een beperkt aantal familieleden, vrienden dat u 

weg bent. Zorg dat men in uiterste nood in uw huis kan. Laat uw 

huis er bewoond uitzien.  
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OOK UW AANDACHT WAARD 1  
 

 

In september 2022 start er weer een cursus digitale 

vaardigheden bij De Leijgraaf in Oss. Wat de cursus inhoudt 

lees je in de bijlage. De cursus is gratis voor inwoners.  

Alle inwoners uit Oss mogen aan de cursus meedoen als hun 

Nederlandse taalniveau minstens A2 niveau is en zij niet bezig 

zijn met het behalen van het inburgeringsdiploma. 

 

Om aan de vraag tegemoet te komen om overdag de cursus te 

volgen start de cursus op woensdag, 28.09.2022 van 9.00 tot 

12.00 uur (8 bijeenkomsten in de ochtend). 

Als er onvoldoende aanmeldingen zijn voor de cursus in de 

ochtend dan wordt de cursus gehouden in de avond van 18.30 

tot 21.30 uur (8 bijeenkomsten), start op:  

maandag, 26.09.2022 
 

Dus ken je een inwoner die deel wil nemen dan mag je de 

aanmelding sturen naar wieducatie@oss.nl met vermelding van 

NAW gegevens en telefoonnummer van de deelnemer. Geef ook 

op of de aanmelding is voor de ochtendcursus óf voor de 

avondcursus óf wellicht dat er geen voorkeur is. 

 

Heb je nog vragen dan kun je me bellen op mijn werkdagen 

dinsdag, woensdag en vrijdag. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Geertje Ruijs   Consulent Inkomen 

  

mailto:wieducatie@oss.nl
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Het lesprogramma is afhankelijk van de vraag en het niveau van 

de deelnemers. 

In de eerste les zal aan iedereen gevraagd worden wat ze willen 

leren en daar zal het programma op aangepast worden. 

Onderstaande onderwerpen kunnen aan de orde komen: 

Domein 1: Het gebruik van ICT-systemen 

Navigatiesystemen 

Besturingssysteem 

Internet 

Bestandsbeheer 

WhatsApp 

Domein 2: Beveiliging, privacy en gezondheid 

Veilig werken op computer, smartphone e.d, veilige wachtwoor-

den 

Verdachte afzenders herkennen 

Regels rondom privacy, plaatsen van foto’s op facebook 

Kosten die verbonden zijn aan het gebruik van smartphone, 

internet 

Domein 3: Informatie zoeken 

Gebruik WEB adressen 

Zoekfuncties, zoekmachines internet 

Informatie selecteren 

Nepnieuws 

Domein 4: Informatie verwerken 

Tekstverwerker, Word 

Spreadsheets, Excel 

Formulieren invullen 

Domein 5: Digitaal communiceren 

Email, bijlagen versturen 

Presentatie maken 
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OOK UW AANDACHT WAARD 2 

In Twente regelt wijkverpleegkundige de Wmo-hulp 
voor ouderen 

 Julie Wevers 
 11 augustus 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In de gemeenten Hellendoorn en Oldenzaal gaan wijkverpleeg-

kundigen binnenkort de Wmo-indicatie regelen voor kwetsbare 

ouderen. In een deel van Enschede gebeurt dit nu al. 

Huisbezoeken 

Uit een kleinschalig experiment in de wijk Enschede-Zuid blijkt 

dat het gemeenten geld kan besparen als wijkverpleegkundigen 

de Wmo-indicatie regelen voor  kwetsbare ouderen. ‘De ge-

meente realiseert met deze pilot een besparing op de inzet van 

Wmo-consulenten’, zo staat in de handreiking die is opgesteld 

na afloop van het door VWS gefinancierde experiment. ‘Per 

situatie werd 1 tot 2 uren bespaard op huisbezoeken, reistijd en 

telefonische consulten door de Wmo-consulent.’ 

Over de vloer 

De werkwijze werd in 2021 drie maanden lang uitgeprobeerd bij 

13 kwetsbare oudere inwoners van de wijk Enschede-Zuid. Deze 

inwoners vonden het prettig om de Wmo-aanvraag te kunnen 

regelen via een vertrouwde hulpverlener die toch al vaak over 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/auteur/julie-wevers
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de vloer komt. ‘Ander groot voordeel is dat inwoners de hulp de 

ze nodig hebben sneller krijgen’, zegt Elise Hol, programma-

manager van het ‘integrale-zorg-programma’ Twentse Koers 

waar dit project deel van uitmaakt. ‘Loopt de Wmo- aanvraag 

via de gemeenten, dan duurt het doorgaans 6 tot 8 weken. Nu 

kan het in een paar dagen zijn geregeld.' 

Win-win-situatie 

Volgens Hol staat het ‘buiten kijf’ dat Enschede-Zuid gewoon 

verder gaat met de manier van werken - meerdere nieuwe 

zorginstellingen hebben zich inmiddels aangesloten. ‘Het levert 

echt voor alle betrokken partijen een win-win-situatie op. Voor 

de inwoners, de gemeenten, de zorgverzekeraars en de 

wijkverpleegkundigen.’ 

Landelijk 

Ook in de gemeenten Hellendoorn en Oldenzaal gaan wijkver-

pleegkundigen volgens Hol binnenkort de Wmo-indicaties rege-

len voor kwetsbare ouderen. ‘Uiteindelijk hopen we deze 

werkwijze in heel Twente te gaan invoeren. En met het minis-

terie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, de VNG en de Be-

roepsvereniging Verzorgenden en Verpleegkundigen Neder-land 

onderzoeken we op dit moment of dat ook landelijk mogelijk is.’  

Voorwerk 

Uiteindelijk beslist de consulent van de gemeente nog altijd of 

een inwoner ook daadwerkelijk een Wmo-indicatie krijgt. 

Dankzij het ‘voorwerk’ van de wijkverpleegkundige -die het 

Wmo-ondersteuningsplan opstelt- kan deze beslissing snel wor-

den genomen, zo blijkt. ‘De gemeente voert echt alleen een 

laatste check achter de schermen uit’, zegt Hol. ‘In de praktijk 

klopten 12 aanvragen volledig. In één geval was er nog een kort 

telefoontje nodig, maar daarbij ging het om een complexe 

situatie.’   
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Huishoudelijke hulp 

Voorwaarde voor de werkwijze is uiteraard dat er een 

wijkverpleegkundige is betrokken die de oudere goed kent. ‘Het 

gaat om een kwetsbare groep die op meerdere vlakken hulp 

nodig heeft’, zegt Hol. ‘Naast de hulp van de wijkverpleging 

bijvoorbeeld ook huishoudelijke hulp, dagopvang en hulp-

middelen.’ 

Overleg  

Het opstellen van het Wmo-ondersteuningsplan kost een 

wijkverpleegkundige doorgaans een uur. ‘Voorheen was een 

wijkverpleegkundige ook ongeveer een uur kwijt met de aan-

vraag’, zo staat in de handreiking. ‘Alleen werd deze tijd niet 

besteed aan het ondersteuningsplan, maar aan overleg met de 

gemeente en betrokkenen.’  

Zorgverzekeraar 

De hulp van de verpleegkundigen bij de Wmo-aanvraag 

werd tijdens de pilot vergoed door de zorgverzekeraar. Dit blijft 

volgens Hol ook zo nu de werkwijze in Enschede-Zuid standaard 

wordt ingevoerd. ‘In de praktijk valt de extra tijd die dit kost 

mee, en de wijkverpleegkundige komt toch al bij de kwetsbare 

oudere over de vloer.’ 

Spoelmachine 

Bovendien zijn er voor de zorgverzekeraar zelf ook voordelen. 

Hol: ‘Zo was er een mevrouw die meerdere keren per dag hulp 

vanuit de wijkverpleging nodig had om naar het toilet te gaan 

omdat zij zichzelf na afloop niet goed kon reinigen. Dankzij een 

door de gemeente betaalde spoelmachine hoeft dit niet meer. 

Dit scheelt de zorgverzekeraar veel kosten.’ 

Speeddate sessies 

Tijdens de pilot volgden de wijkverpleegkundigen en Wmo-

consulenten gezamenlijk een workshop over de nieuwe werk-

wijze. Ook leerden zij elkaar via ‘speeddate sessies’ beter 
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kennen en wisselden zij contactgegevens uit. Wijkverpleegkun-

digen kregen bovendien een format overhandigd over indiceren 

binnen het sociale domein.  

Niet zo ingewikkeld 

‘Het is allemaal helemaal niet zo ingewikkeld’, zegt Hol. Wel is 

het volgens haar essentieel dat gemeenten, zorgverzekeraars en 

zorginstellingen allemaal achter de vernieuwing staan. ‘Is dat 

niet het geval, dan wordt het heel moeilijk om deze werkwijze 

te laten slagen.’ 
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Weg met stigma langdurige zorg 

Het is een nieuwe vorm van ouderenzorg: Envida huurt twintig 

appartementen in Residentie Gerlachus in Maastricht voor haar 

cliënten, die nog veel zelf willen en kunnen, maar de zorg graag 

dichtbij hebben. 

Het gaat om een woonvorm tussen thuis en verpleeghuis in, legt 

Envida uit in dagblad De Limburger. 

Voldoen aan wensen bewoners 

“Dit moet bij je passen, je moet individueel willen wonen en kunt 

niet volledig afhankelijk zijn. Verder proberen wij echt op maat 

te werken en aan de wensen van de bewoners te voldoen.” 



 
september ‘22 28 

 

Het moet echt anders 

“We zeggen in principe altijd ‘ja’”, zegt de directeur verpleegzorg 

in De Limburger. “We willen het stigma dat aan de langdurige 

zorg kleeft wegnemen. Het moet echt anders, met nog meer oog 

voor kwaliteit van leven. Meer leven aan de dagen toevoegen in 

plaats van meer dagen aan het leven. Voldoen aan de wensen 

van de bewoners: wat kunnen we voor u doen en wat moeten 

we laten?” 

Eigen voordeur met bel 

De bewoners hebben in de residentie een eigen voordeur met 

bel en ook dat versterkt het gevoel van zelfstandig wonen. “Maar 

de zorg is 24/7 nabij. Een druk op de alarmknop en er is binnen 

vijf minuten iemand bij je.” 

Zorgstudenten als medebewoners 

Envia wil “uit de geijkte sporen stappen en nieuwe wegen 

bewandelen”. Ook huurt de zorgorganisatie tien appartementen 

voor zorgstudenten, die een aangepaste huurprijs betalen in ruil 

voor zes tot twaalf uur werk voor de bewoners, aldus De 

Limburger. 

 

 

 

https://www.envida.nl/verpleegzorg/naar-alle-zorgcentra/residentie-gerlachus
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CinePLus Oss 
 

Downton Abbey.  “A New Era” 

 

De geliefde acteurs uit de serie en de 

eerste film keren terug en de nieuwe cast 

bestaat uit o.a. Hugh Dancy, Laura 

Haddock en Dominic West. Het script is 

geschreven door Downton creator en 

Academy-Award®winnaar Julian Fellowes. 

Downton Abbey: A New Era wordt geregis-

seerd door Simon Curtis (My Week with 

Marlilyn). 

 

 
 

donderdag 1 september. 14.00u 
 

Een aanrader van de redactie 

 
Poëzie 
 

 

Een jeugdherinnering 
 

Bijna tien cm groot 
zat het daar, op mijn schouder, 
een groene sprinkhaan. 

 
 
 

Cilian 
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Woordkraker september 
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Filippine 60 

 
1. Italiaanse acteur die een (schijn)zwangere speelt 

2. Wat D66 aan wet zwangerschapsonderbreking wil afschaffen 
3. Laatste door Trump in 2020 benoemde Hoge rechter  

4. Iemand die met succes rechtenstudie heeft afgemaakt  
5. Pas na publicatie hierin wordt een wetsvoorstel wet 

6. Hoogste gerechtshof in de VS  
7. Eerste staat 2022 die zwangerschapsonderbreking verbiedt 

8. Dolle mina riep op 10 mei 1970 deze dag uit tot ….. 
9. Hiermees zou Julius Caesar geboren zijn 

10. Voorzitter college van bestuur Universiteit Maastricht  
11. Oudste wet (1798) die sec voor Nederland gold 

12. Aantal weken tot waar zwangerschap mag worden 
onderbroken  

13. Mijlpaalarrest 1973 in VS voor zwangerschapsonderbreking 
14. Actiegroep van “Baas in eigen buik”  
15. Film over zwangere man (1994)  

16. Iemand die illegaal een ongeboren vrucht weghaalt  
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Sudoku Plus nr. 59 
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Oplossing puzzels uit Bij de Tijd nr. 8  
  
Woordkraker augustus 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Filippine 59 
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Oplossing Sudoku Plus nr. 58 
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Column     “terug naar de natuur”      
 
Het was, als ik me niet vergis, Jean Jacques 

Rousseau die de uitspraak deed: “Terug naar 

de natuur”. Meerdere malen hebben mijn 

Carolien en ik op vaklantie aan deze uitspraak 

moeten denken. Het milieu staat onder bui-

tengewoon ernstige druk en nemen we niet snel passende 

maatregelen dan zijn de rampen niet te overzien.  

Terwijl wij in Toscane in ons paradijselijke stekkie zaten te 

genieten van de geweldige natuur rondom ons, radicaliseerden 

in Nederland grote groepen boeren en verstoorden de openbare 

orde teneinde hun ongenoegen over het stikstofbeleid openbaar 

te maken. 

‘Dichter bij de natuur dan boeren, kun je toch niet zijn’ opperde 

Carolien. 

‘Tja’, zei ik, ‘een kat in het nauw maakt rare sprongen. Hun 

bestaan en zeker ook dat van hun kinderen wordt bedreigd. Het 

water staat hun aan de lippen. Niet dat ik hun acties goedkeur, 

nee, niets minder dan dat, maar dat ze in verzet komen begrijp 

ik wel.’ 

‘Ja, ik ook, maar moet dat dan zo?’ 

‘Komop Caro, denk eens even na; 1968 opstand in Parijs, 

barricades opgeworpen tegen de politie, hun busjes in brand 

gestoken, agenten bekogeld met straatstenen … herinner je je 

dat niet meer? Daar waren wij toch ook bij.’ 

Caro doet er even het zwijgen toe. Maar niet voor lang. 

‘En toch verwerp ik de gevaarlijke acties van FD en dat soort 

radicale groeperingen: politici intimideren, hooibalen in brand 

steken, snelwegen blokkeren, gevaarlijk en leidt alleen maar tot 

minder sympathie voor hun acties. En dan ons burgers verwijten 

dat we geen hart hebben voor de natuur.    



37 Bij de tijd 

Vanmorgen wandelde ik nog door de 

velden naar San Galgano en zag zomaar 

opeen voor me een prach-tig jong hert, 

dat de weg wilde oversteken. En zag jij 

gisteren niet een groep jonge fazanten 

langs de weg. 

Daar word je toch stil van. Ik mompel iets van ‘als dat zou 

kunnen’, maar gelukkig verstaat ze me niet. 

‘Je hoeft toch geen boer te zijn om dicht bij de natuur te staan.’ 

‘Je weet, Caro, ik ben niet zo’n natuurmens. Weet er ook niet zo 

veel vanaf, maar ik weet wel wat ik mooi vind: laatst dat 

stekelvarken in het grote licht van onze auto. Dat was toch een 

cadeautje. Of die drie herten met geweien langs de weg, die nog 

even naast de auto mee liepen. En ik heb er ook wel hart voor. 

Die waarschuwingspalen langs de weg, met een sirene die afgaat 

als een hert gesignaleerd wordt, dat vind ik echt geweldig.’ 

‘Zeker’, beaamt Carolien, ‘en dan ook nog werkend op zonne-

energie.’We zitten lekker op een terras voor ons huisje. De 

temperatuur is ondertussen weer draaglijker en de witte wijn 

staat in een koeler. Ik schenk Carolien en mezelf nog eens bij. 

‘Op Toscane’, breng ik een toost uit, ‘en op het prachtige 

landschap hier.’ Daar drinken we er graag een op. 

‘We zijn toch gezegend, hè Doos, dat we al zoveel jaren hier 

vakantie kunnen vieren. Voor ons is dit eigenlijk precies “een 

terug naar de natuur”, toch.’ 

‘Ja, laten we hopen dat we die reis nog vele jaren mogen 

ondernemen.’ Carolien houdt haar glas op en ik schenk haar 

graag bij. Even hebben we genoeg aan wijn, weer en natuur. 

Dan pakt Carolien opeens haar mobieltje, zoekt even en laat me 

dan een foto zien, die ze in Zuid Duitsland genomen heeft. 

‘Hier, die ben ik nog vergeten je te laten zien’ en ze geeft me 

haar Iphone.  
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‘Genomen in Neuenburg, toen jij even ging rusten na 

die lange eerste dag. Toen zag ik op dat grote plein 

die twee beelden van werkvrouwen en dacht meteen, 

dat moet ik Doosje laten zien. Benieuwd wat die er 

van zal vinden.’ 

‘Nou op zijn minst kan ik er twee kanten mee op. Als ik negatief 

denk, vind ik het raar dat vrouwen uitgerekend in hun functie 

als huisvrouw afgebeeld worden. Lijkt me niet erg 

vrouwvriendelijk.’ Carolien knikt, dat vindt zij kennelijk ook. 

‘Van de andere kant is een standbeeld van twee gewone 

vrouwen, gewoon aan het werk, een verademing in vergelijking 

me de modepoppen die doorgaans in reclames gebruikt worden. 

Wat denk jij?’ 

‘Mij doet het denken aan de nazitijd, toen Hitler vrouwen 

opdroeg vooral thuis te blijven en te zorgen voor een rijke 

kroost. Zuid-Duitsland is een overwegend erg conservatief deel, 

dus daar zou het zomaar eens mee te maken kunnen hebben.’ 

Ze zucht eens diep. Ik wil haar graag op een ander spoor krijgen 

en haal nu mijn mobieltje tevoorschijn. 

 ‘Hier een foto van een beeld uit het Palazzo Publico 

in Siena. Benieuwd wat jij daar van vindt’ en ik laat 

haar de foto zien. 

‘Lijkt me duidelijk een pastiche van de denker van 

Rodin’ antwoord ze meteen. ‘Een persiflage!’ 

‘Precies wat ik dacht dat je zou zeggen. Helemaal 

mee eens, maar ik plaats dit beeld graag in onze tijd en denk 

dat de ‘denker’ het even niet meer ziet zitten en daarom zijn 

hand voor zijn ogen houdt: al dat gedoe met die boeren, dat 

terug naar de natuur … voor hem hoeft het allemaal niet meer. 

En zal ik je eens wat zeggen:”voor mij ook niet!”’ 
 

Doosje 
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Recept van de maand september 
 

Pasta met vongole, Italiaanse worstjes  walnoot 4p 

  

 

 

 

 
Ingrediënten: 

50 g     walnoten 

30 g     verse platte peterselie, gehakt, 
6 tenen    knoflook, fijngehakt 

1     citroen 

350 g     tagliatelle of spaghetti 
2 el     olijfolie 

2     kruidige Italiaanse worstjes  
650 gr    kokkels of venusschelpe 

versgemalen peper en zout 

Bereiding:  
Rooster de walnoten in circa 10 minuten en hak ze dan fijn. 

Roer de gehakte walnoten, peterselie en een mespuntje van 
de gehakte knoflook in een kommetje door elkaar. Rasp de 

schil van de citroen boven de kom.Breng het notenmengsel 

op smaak met zout en peper en zet het apart.   
Kook de pasta beetgaar.Verhit intussen de olijfolie in een 

grote koekenpan en voeg de worstjes toe en bak ze 
ongeveer 5 minuten. Voeg de rest van de knoflook en zout 

en peper naar smaak toe. Bak het geheel ongeveer 2 

minuten.    

Voeg de schelpdieren toe en dek de pan af (bewaar wat van 

het afhangende zilten vocht)(schud de pan de pan af en toe 
zodat ze gelijkmatig gaar worden)(circa 3 minuten)(alle 

schelpen moeten open zijn). 
Giet de pasta af en bewaar ongeveer 500 ml van het kook -
vocht. Voeg de pasta en 250 ml van het kookvocht toe aan 

de koekenpan en roer alles door elkaar. Verwarm het geheel 
ongeveer 5 minuten op middelhoog tot hoog vuur  tot er een 

dikke, glanzende saus is ontstaan. Voeg peper en zout naar 

smaak toe. Verdeel het notenmengsel erover en een partje 
citroen.    
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____________________ 

 
____________________ 

  

Rijbewijskeuring 
 
Regelmatig wordt in “de Hille” in 

Oss een rijbewijskeuring gehou-
den. U kunt zich hiervoor aan-

melden bij “de Hille”, tel. 06 
13031321. 

Regelzorg in Heesch.  
Maak een afspraak via het 

landelijk afsprakenbureau van 
Regelzorg 

telefoon: 088 23 23 300.  
Zelf een afspraak plannen kan via 

de website www.regelzorg.nl  

Locatie: Cultureel Centrum De 

Pas.  De Misse 4, Heesch. 
Meenemen naar de keuring: Eigen 

Verklaring, medicijnenlijstje, klein 
beetje urine, bril of contactlenzen 

en het huidige rijbewijs. 

_____________________________ 
 

In het Alzheimer café 
 

“Wat doet dementie met eigen 

regie en relaties?”   
 

12 sept  19.30u    Meteoor 
 

______________________________ 

 
 Kinepolis Oss 
 

 Do 1 september   
 
 “Downton Abbey: A New Era” 

 

http://www.regelzorg.nl/
http://www.alzheimer-nederland.nl/
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Adressen   ASVOss / Maasland 

 
  

Bestuur 
 

Waarnemend voorzitter 

Bart Molenkamp 
0412 853793 

bart.molenkamp@kpnmail.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:bart.molenkamp@kpnmail.nl
mailto:aad.wildenburg@kpnplanet.nl
mailto:j.k.groot@hccnet.nl
mailto:j.k.groot@hccnet.nl
mailto:akkermansrein@gmail.com
mailto:ebbenjose@gmail.com
mailto:aad.wildenburg@kpnplanet.nl
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