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1 Bij de tijd 

COLOFON 
 

Voorwoord redactie 

 

Eindredacteur   

 

Rein Akkermans                 
Beste leden, 

Hier weer het eerste nummer  van 

Bij de Tijd in 2021.   

Dank aan de leden die gereageerd 

hebben op de oproep om reacties op 

rubrieken uit Bij de Tijd. De redactie 

ziet graag nog meer reacties tege-

moet!!! 

Helaas kunnen bijeenkomsten nog 

steeds niet veilig georganiseerd 

worden en kijken we dus reikhalzend 

uit naar de tijd dat we elkaar weer 

kunnen treffen bij gezellige en 

interessante ontmoetingen: einde-

lijk weer samen wandelen en/of 

fietsen, eindelijk weer samen naar 

een lezing of samen koken … 

Voor de tussentijd wens ik u weer 

veel lees-, puzzel- en kookplezier! 

 

 

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 

 

iRedactieadres: 

akkermansrein@gmail.com 
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Activiteiten in de kleine zaal van de Kortfoort 

  tekenen en schilderen (1) 

  tekenen en schilderen (2) 

      

    bestuursvergadering 

   

Activiteiten deze maand en  langere termijn   

  

In verband met de aanscherping van de Coronamaatregelen zijn er 

ook in de maand januari geen geplande ASVO activiteiten 

Personalia KROONJAREN 

 

  

KROONJAREN 

 

 

03 - 01 dhr C. Roelands 85 

     

 

 

 

 

    

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

de lijst opnemen. 

 
 
 

 

  



januari  ‘21 4 

De voorzitter aan het woord 

 

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden, een jaar 

waarin veel gebeurde of eigenlijk ook weer niet. Ook een 

jaar dat we snel willen vergeten, maar ons toch lang zal 

heugen. 

Deze keer wil ik het van de positieve kant bekijken: er waren in 

onze vereniging beslist mooie momenten. Eind mei stond er 

iemand bij u voor de deur met een bos bloemen. Toen het weer 

mogelijk was ontmoetten we elkaar weer bij de maandelijkse 

koffie-ochtend en eind augustus waren er veel mensen bij de 

viering van mijn jubileum. Daarna nog één koffieochtend en toen 

werd het weer stil. Sinterklaas liet zich niet tegenhouden, geen 

koffie met speculaas, maar wel over de post een gedicht en als u 

deze “Bij de Tijd” leest, hebben we onlangs een aardigheidje in de 

kerstsfeer bij u thuisbezorgd. Meer zal het dit jaar niet meer 

worden, maar ik hoop dat u ook die kleine positieve dingen 

onthoudt. Wellicht helpen ze u over dode momenten. 

Als ik dit schrijf, zijn de vooruitzichten nog niet best. De regering 

is bang dat het wel maart gaat worden, voordat we weer in een 

beetje normaal vaarwater komen. Maar de eerste vaccins zijn 

aangeboden en zouden begin januari ingezet kunnen worden. 

Zoals het veelal in ons land gaat, branden de discussies alweer los 

wie als eerste in aanmerking komt voor een van de vaccins, terwijl 

nog niet duidelijk is welk vaccin voor welke groep het meest 

effectief is. En dan volgt de discussie, wat moet er gebeuren met 

mensen die niet geïnjecteerd willen worden. Laten we eerst maar 

eens kijken hoe snel het vaccineren gaat en hoeveel mensen dat 

hebben laten doen. Daarna kunnen we dan eens bezien of een 

vorm van verplichting zin heeft. 

Hoe we het ook bekijken, we gaan straks een nieuw jaar beginnen 

en hopen, dat het na een eventueel moeilijke start ons toch veel 

mooie momenten kan geven. 

Laten we daar voor gaan!! 
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 Humor 1 
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TI-JO TOURS 
 
 

 
 
 

 

 

Manieren van kijken 

 

‘Breien gaf me de 

      kracht om de pijn te 

           verdragen en om, steek 

                         na steek,  

                                 te herstellen 

 

In de Volkskrant van 18 november j.l. las Ti “De draad weer op-

pakken’: de 65-jarige Loretta Napoleoni (terrorisme-expert) grijpt  

in een periode van grote crises in haar leven naar… de 

breinaalden. Sowieso kent haar geboortestreek breirituelen en – 

gewoontes, maar wat haarzelf betreft, zet ze al breiend haar leven 

weer op de rails. Deze insteek (als we toch aan het ‘woordspelen’ 

zijn) is te mooi om het Hollandse imago van breiers niet eens fris 

te wassen. Trouwens ... in de mode- én designwereld komen we 

steeds meer kunstenaars (óók mannen!) tegen die breien, met 

ALLE materialen die ze ervoor kunnen gebruiken. Maar da’s weer 

een ander verhaal. Het artikel is te vinden onder de volgende link: 

 

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/van-terrorisme-naar-

brei-expert-het-gaf-me-de-kracht-om-de-pijn-te-

verdragen~bab3cd07/ 

 

   

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/van-terrorisme-naar-brei-expert-het-gaf-me-de-kracht-om-de-pijn-te-verdragen~bab3cd07/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/van-terrorisme-naar-brei-expert-het-gaf-me-de-kracht-om-de-pijn-te-verdragen~bab3cd07/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/van-terrorisme-naar-brei-expert-het-gaf-me-de-kracht-om-de-pijn-te-verdragen~bab3cd07/
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Breien als kunst 

Geen activiteiten samen,  maar wel voor u  

Ti-Jo had –net als u, natuurlijk- de hoop dat wij elkaar misschien 

eind van de maand december ‘lijf’ zouden kunnen ontmoeten. Het 

ziet er echter – Coronasprekenderwijs - nog niet erg hoopvol uit. 

Zelfs m.b.t. de maand januari en februari 2021 blijven Ti en Jo 

terughoudend. 

Wat we –samen met het bestuur- wél doen, is u allemaal een 

kerstcadeautje aanbieden opdat u wéét dat wij onze blik gericht 

houden op hoop en echte ontmoetingen. We houden de moed er 

in. Indachtig de leus: Geven is leuker dan Nemen ziet u hier het 

eendrachtig voorbereidend werk van Jo met man en een beetje 

Ti: 
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Dacht u ook even aan een kratje met verser- dan-versproducten? 

U weet inmiddels beter: tasjes vol cadeautjes.                         

Heel gelukkige feestdagen en veel Broederschap!! 

Tip 

Het is weer wél bemoedigend te zien en horen welke creatieve 

oplossingen –vooral uit de Kunstsector- worden bedacht! Wij 

worden er blij van. U ook? 

Deze tip wil Ti-Jo u zeker niet onthouden: De Groene Engel in 

concert. We hopen natuurlijk dat tegen eind januari er bioscoop-

sprekenderwijs weer een en ander mogelijk is. 

Dussss: Voor muziekliefhebbers onder ons: 
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Nieuw bij Groene Engel: unieke klassieke muziek-filmserie The 

Great Composers 

Groene Engel vertoont vanaf januari een unieke filmserie over vier 

grote componisten van klassieke muziek: The Great Composers. 

Elke maand (op een zondagmiddag) staat één van de volgende 

componisten centraal: Beethoven, Mozart, Chopin of Haydn. De 

bekroonde regisseur Phil Grabsky maakte een muzikale ont-

dekkingsreis om het leven en de muziek van deze vier com-

ponisten in prachtige beelden te vatten en te ontrafelen. De serie 

wordt geroemd door media, muzikanten én muziekliefhebbers en 

is een must-see op het grote scherm! 

  

Data: 

 

  

Een los kaartje voor de film kost 9 euro. Wil je alle vier de 
portretten zien, kies dan voor een film passe partout voor deze 

serie. Je betaalt dan slechts 28 euro in plaats van 36 euro: klik 
hier voor aanschaf van het passe partout. Leuk om jezelf of een 
ander cadeau te geven! 

  

zondag 24 januari 14:00 uur In search of Haydn 

zondag 14 februari 14:00 uur In search of Mozart 

zondag 21 maart 14:00 uur In search of Chopin 

zondag 18 april 14:00 uur In search of Beethoven 

https://activetickets.groene-engel.nl/nl-NL/Package/Details/Passe-Partout-filmserie-Great-Composers-24-jan-20?utm_source=activemailer&utm_medium=email&utm_campaign=website
https://www.groene-engel.nl/programma/in-search-of-haydn?utm_source=activemailer&utm_medium=email&utm_campaign=website
https://www.groene-engel.nl/programma/in-search-of-mozart?utm_source=activemailer&utm_medium=email&utm_campaign=website
https://www.groene-engel.nl/programma/in-search-of-chopin?utm_source=activemailer&utm_medium=email&utm_campaign=website
https://www.groene-engel.nl/programma/in-search-of-beethoven?utm_source=activemailer&utm_medium=email&utm_campaign=website


januari  ‘21 10 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



11 Bij de tijd 

Opwarmer voor de serie: Concerto – A Beethoven Journey 

Nog in het Beethovenjaar 2020 (250 jaar geleden werd Beethoven 

geboren) beginnen we met een speciale aflevering van deze serie: 

Concerto – A Beethoven Journey. Deze film wordt op zondag 27 

december vertoond om 14:00 uur. In deze film volgt regisseur Phil 

Grabsky gedurende vier jaar concertpianist Leif Ove Andsnes. Hij 

reisde de wereld rond met uitverkochte concerten met het Mahler 

Chamber Orchestra in een poging een van de grootste sets ooit 

voor piano geschreven te begrijpen en te interpreteren: de vijf 

pianoconcerten van Beethoven. Klik hier voor meer info: Concerto 

– A Beethoven Journey 

 

NÓG MEER Groene Engel 

Kijken op de site van De Groene Engel levert so wie so uitzicht op 

een mooi programma met lezingen, film, muziek en zelfs kleine  

theaterproducties. Kijk eens mee ... zelfs in (eind) december zijn 

kleine uitstapjes heel goed mogelijk. Met afstand en mondkapjes 

natuurlijk. Ti raadt aan de film: A perfectly normal family. Neeee, 

géén kinderfilm, wél een kinderperpectief. 

https://www.groene-engel.nl/programma 

 

 

 

 

 

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/een-liefdevolle-en-subtiele-film-

over-omgaan-met-je-transgender-vader~b43221da/ 

  

https://www.groene-engel.nl/programma/concerto-a-beethoven-journey?utm_source=activemailer&utm_medium=email&utm_campaign=website
https://www.groene-engel.nl/programma/concerto-a-beethoven-journey?utm_source=activemailer&utm_medium=email&utm_campaign=website
https://www.groene-engel.nl/programma


januari  ‘21 12 

 
 

Gedicht van de maand: 

 
 
 

 

 
 

Een merel 

Er is iets in de zang van een merel 

     het is voorjaar, je wordt wakker 

 

Je ligt te denken in de nacht 

het raam staat open - er is iets 

 

waarvan de vogel zingt 

en je denkt aan wat je moet opgeven 

 

er is iets in je dat leeg is en het stroomt vol 

met het zingen van die merel 

 

Rutger Kopland 
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Wissewasje (4) 

Een jaar of wat geleden liep ik een ommetje om de vijver in het 

park met mijn zoon en zag aan de overkant in de top van een 

boom een enórme vogel. Met gespreide vleugels! Hij lijkt wel 

gekruisigd aan de kale takken. Daar schrok ik van, maar ook van 

zijn omvang:  ‘een duif in kwadraat’, maar dan nóg groter. Of het 

zwarte silhouet van een roofvogel in Lukcky Luke (dit voor de 

striplezertjes onder ons). Zat-ie nou vast of zo? Wat zielig … 

 

 

 

 

 

Spanwijdte 121 tot 

149 cm 

 “Als-ie er straks nóg zit, bellen we de dierenbescherming” zei ik 

ferm tegen mijn zoon, “hij zit gewoon gevangen!” Een dame met 

hondje –en daarom meestal veelwetend natuursprekenderwijs-  

stelde ons gerust: “Dit is een aalscholver. Er is nog een mannetje 

of vrouwtje en samen brengen ze hier iedere winter door”. 

Buurman (zonder hondje óók wetend) legde uit: ‘Hij zit daar en 

laat zo zijn veren drogen’. Ik was erg gebiologeerd, ging de dagen 

erna vaak even kijken of ze er getweeën nog zaten en ja hoor. 
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Vorig jaar waren ze weg. Wat jammer nou. Maar ja, leven is 

eindig. Weet ik eigenlijk hoe oud een aalscholver kan worden? En 

toch … ik voelde een steek van gemis. 

Vorige week liep ik in mijn uppie mijn rondje weer en … zie daar! 

Er zaten er drie!!! “Vier!” vult manlief een dag later aan. Twéé 

paartjes dus! Onderweg kom ik een jongeman tegen met ‘oortjes 

in’, die luid (en vals!)  meezingt met een –voor mij- onhoorbaar 

lied. Ik ben even heel gelukkig … 

 

 

Bedankje voor Sinterklaaskaart 
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Bijdrage van Gerrie van Raak en Arie Boele 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

(schilderij van Gerrie van Raak) 

 

"De Grote verwachting" 

Past geheel in deze moeilijke tijd. Wij wensen u, jij, jullie, 

ondanks de corona aanpassingen, prettige dagen. 

Hartelijke groet 
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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 

website van de raad: seniorenraadoss.nl 

Onderstaande artikelen zijn afkomstig uit de nieuwsbrief van 

november. 

De voordelen van een 65 plusser 

 
Ouder worden betekent vaak wat 

onhandiger, worden. Maar soms is 

ouder worden juist, handig. 

  

De voordelen van een 65 plusser 

Ben je ouder dan 65 en reis je met een 

persoonlijke OV-chipkaart op saldo? 

Dan reis je altijd met een korting van 

34%. Deze korting wordt automatisch 

verrekend als je in- en uitcheckt tijdens je reis. Deze korting gaat 

in vanaf de dag dat je 65 bent geworden.  

Sommige bioscopen en theaters geven korting. Ook veel musea 

doen mee. Pretparken vooral in Duitsland zijn goedkoper. 

Recreatieparken, dierentuinen en hotels geven korting. Plaatselijk 

kunnen er ook, nog interessante voordelen zijn. 

 

Kortingen via een ouderenbond  

Er zijn verscheidene ouderenbonden waar je je als 65-plusser bij 

aan kunt sluiten. De meest bekende en tevens grootste oude-

renbonden van Nederland zijn: PCOB, ANBO en KBO *.   
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Als je bent aangesloten bij een van deze partijen, dan profiteer je 

van fijne kortingen. Deze kortingen zijn specifiek afgestemd op 

jouw levensfase.   

Voor de ouderenbonden betaal je vaak enkele tientjes per jaar. 

Het verschilt een beetje per bond wat de lidmaatschapskosten zijn 

en wat je ervoor terugkrijgt. Als je gebruik maakt van alle 

kortingen, dan is deze investering het dubbel en dwars waard.  

* Noot van de redactie: geldt ook voor de ASVO 

 

 

Grote zorgen om ouderen die in coronatijd ondervoed 

raken: 'Ze vergeten te eten' 

Doordat ouderen lusteloos worden, minder bezoek krijgen 

en soms zelf geen eten in huis kunnen halen, vallen ze in 

coronatijd soms tientallen kilo’s af. Ze raken daardoor 

ondervoed, wat soms vergaande gevolgen kan heb-

ben. Verschillende zorginstanties trekken nu aan de bel. 

“We zien dat sommige ouderen niet eens weten hoe de magnetron 

werkt”, zo vertelt Anne Fleur Klandermans van Zorgimpuls, één 

van de organisaties die hun zorgen uiten. “Door corona komt 

niemand bij hen thuis. Moet je je dan aansluiten bij een eetclub? 

Niet iedereen zit daarop te wachten.” 

Van 80 naar 57 kilo 

En daarbij gaat ondervoeding vaak onopgemerkt, vertelt Jaap 

Koster van 86. Hij raakte een jaar geleden ondervoed. “Het is zo 

geleidelijk, je hebt er totaal geen erg in, je slaat een keer een 

maaltijd over, je eet eens te weinig. Tot ik er raar van werd. Ik 

ging op de weegschaal staan, binnen een jaar was ik 57 kilo. Ik 

woog 80. Toen heb ik de dokter gebeld, dat het zo niet langer 

ging.”  
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Met behulp van diëtiste Annemarie Leemans herstelde meneer 

Koster. “Hij heeft het tijdens corona wel lastiger gehad”, vertelt 

Annemarie. “Hij doet zelf boodschappen als het kan. Maar hij 

kwam weinig buiten en zijn kracht nam af. We zijn op die voeding 

blijven zitten.” 

‘Ze vergeten te eten’ 

Het beeld van meneer Koster herkent Canan Ziylan van de 

Landelijke Stuurgroep Ondervoeding maar al te goed. “Dit zagen 

we ook in gesprekken met professionals. Je hoorde gewoon dat er 

meer eenzaamheid was. Ze zagen familie niet zo vaak als ervoor. 

Hulp bij boodschappen en koken, die vielen uit beeld.” Sommige 

ouderen vergaten daardoor te eten.      

Klandermans pleit voor meer signalering van ondervoeding bij 

ouderen. Bij de dieetpraktijk waar Leemans werkt, doen ze hun 

best. “We zijn meer met thuiszorg gaan samenwerken. Als je 

elkaar beter weet te vinden, denken ze er ook sneller aan. 

Thuiszorg komt wel elke keer langs, ook als anderen dat door 

corona niet kunnen.” 

Binnen blijven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



19 Bij de tijd 

Aan de slag met foto’s 

Onze fotocollectie is groter dan ooit. Wij maken veel foto’s maar 

die blijven vaak op de telefoon staan. Het is ook leuk om er echt, 

iets mee te doen. Dus niet alleen delen op Social media. Een van 

de mogelijkheden om creatief aan de slag te gaan met uw foto’s 

is een fotoboek maken. Dit kan online of als u afgedrukte foto’s 

heeft liggen, ze nu in een mooi boek plakken. 

Moodboard 

Misschien heeft u een grote fotolijst met een poster die u niet mooi 

meer vindt. Op de achterkant van die poster kunt u foto’s plakken 

en platen uit tijdschriften. Misschien heeft u nog toegangs-

bewijzen of andere herinneringen. Inspirerende spreuken, briefjes 

van geliefden, tekeningen. Opplakken goed laten drogen en in de 

fotolijst plaatsen. Op die manier maakt u, uw eigen schilderij. 

Maak uw huis gezellig 

Een warm en gezellig huis is een van de belangrijkste dingen om 

te kunnen ontspannen. Het kan ook al heel fijn zijn om op te 

ruimen. Tijdens het opruimen, zijn je hersenen ook even met iets 

anders bezig!    

Creatief aan de slag met kleurpotloden 

Kleuren is helemaal hip. En dat is niet zomaar. Het is heerlijk om 

even niet, na te denken en op een makkelijke manier lekker 

creatief bezig zijn. U zult genieten van mooie plaatjes. En de 

kleuren kiezen die u wilt. Varieer eens met potloden, stiften of 

speciale acrylverf. Het geeft ontspanning en iedereen – ook heren 

- kunnen het. 

Schrijven 

Dit is een goed moment om weer eens een echte brief of kaart te 

schrijven. Of misschien wel dat verhaal op papier te zetten dat al 

zo lang in uw hoofd borrelt. Zet het op (ouderwets) papier of ga 

achter uw computer zitten. Wie weet wat voor bijzondere creaties 

u bedenkt. Gewoon doen. Nu, heeft u er tijd voor.  
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Ook uw aandacht waard 1 

 

 AZOSS, dé zorgverzekering voor 

mensen met hoge zorgkosten en een 

laag inkomen 

 
Ziek zijn kan veel geld kosten. Een goede zorgverzekering is daar-

om belangrijk. Voor inwoners met een laag inkomen (tot 120% 

van de bijstandsnorm) biedt de gemeente Oss een zorgver-

zekering aan bij VGZ of CZ. De Aanvullende Zorgverzekering Oss; 

AZOSS. Aanmelden kan via www.gezondverzekerd.nl/oss.  

 

AZOSS 

AZOSS is een verzekering met ruime vergoedingen. Door de col-

lectiviteitskorting en maandelijkse bijdrage van de gemeente, 

kunnen inwoners zich goed en voordelig verzekeren. Meedoen 

betekent dus goed verzekerd bij een laag inkomen! 

 

Wat zijn de voordelen van AZOSS? 

• De gemeente betaalt € 20,- of € 40,- per maand mee 

aan de premie. Dat is € 240,- of € 480,- per jaar! 

• Collectiviteitskorting. 

• Uitgebreide vergoeding voor onder andere brillen, 

fysiotherapie, tandartskosten en Wmo eigen bijdragen. 

• Het extra uitgebreide pakket heeft een regeling voor 

het eigen risico. 

• Er is geen medische keuring. 

 

Overstappen naar AZOSS 

Aanmelden voor AZOSS kan via www.gezondverzekerd.nl/oss. 

Daar staan de voorwaarden en de vier pakketten met premies 

waaruit men kan kiezen. De keuzehulp helpt inwoners het pakket 

te vinden dat beste bij hun zorgkosten past. Aanmelden kan tot   

http://www.gezondverzekerd.nl/oss
http://www.gezondverzekerd.nl/oss
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en met donderdag 31 december 2020. De nieuwe zorgverzekeraar 

zegt de oude zorgverzekering op.  

 

Hulp bij het aanmelden 

Inwoners die hulp nodig hebben bij het aanmelden kunnen iemand 

in de omgeving vragen om te helpen. Lukt dit niet? Dan kunnen 

zij de Sociaal raadslieden van ONS welzijn om hulp vragen. Bel 14 

0412. Of ze kunnen contactnemen op met een cliëntondersteuner 

van Stichting MEE via telefoonnummer: 0900 999 8888. 

 

Voor informatie over het gemeentepakket kunnen inwoners 

contact opnemen met hun Consulent Inkomen van de gemeente 

Oss of bellen naar het telefonisch spreekuur. Het telefonisch 

spreekuur is elke donderdag (behalve 31 december) tussen 15.00 

uur en 16.00 uur. Bel 14 0412.  

 

Voor vragen over de vergoedingen en premies kunnen inwoners 

terecht bij de zorgverzekeraars: VGZ, telefoonnummer 0900 779 

97 71 en CZ, telefoonnummer 088 555 77 77. 

 

 

Noot voor de redactie:       

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling 

Communicatie, telefoon [0412] 62 97 06 / e-mail: 

communicatie@oss.nl 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:communicatie@oss.nl
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Ook uw aandacht waard 2 
 
Onderstaande brief is een reactie op een brief van de 

Seniorenraad. 
 
Met belangstelling las ik het artikel in het AD over de brief van de 

Seniorenraad waarin u de vrees uit voor de gevolgen van de 

komende vergrijzingsgolf. Misschien kunnen wij helpen. 

Onze chatbot Bob de Bot is een sms-berichtenservice die iedere 

aangesloten burger uitnodigt voor leuke activiteiten in de 

buurt. Bob gaat het persoonlijk gesprek met je aan en leert waar 

je interesses liggen. Als Bob bijvoorbeeld weet dat je van kaarten 

houdt dan ontvang je een sms-je als: "Hallo Frans, morgenavond 

is er een klaverjasavond in het buurthuis. Kom je ook?" 

Omdat Bob werkt met sms-berichten hoeft de gebruiker geen app 

te downloaden en daardoor bereiken we ook de minder digitale 

mensen. Voor de deelnemer is Bob gratis en heel eenvoudig, 

iedereen die een sms-je kan versturen kan meedoen dus digitale 

kennis is niet nodig. Dit filmpje legt de werking van Bob heel goed 

uit: https://www.youtube.com/watch?v=uS51_pf_aLI&t=5s 

Bob maakt gebruik van een kennisbank om de gesprekken te 

voeren. Die kennisbank is met een portaal toegankelijk voor 

gemeenten, welzijnsorganisaties en verenigingen. Zij leveren 

informatie aan over bijvoorbeeld een kaartavond of toneel-

voorstelling, maar ook veiligheidstips en hulp van bijvoor-beeld 

de wijkagent. Door vragen aan de gebruiker te stellen, komen we 

erachter wat hij of zij leuk vindt. Bob kan hierdoor leuke en 

zinvolle ‘gesprekjes’ met mensen voeren en hen op het juiste 

moment de juiste informatie geven. Bob maakt geen commerciële 

reclame en de privacy van gebruikers staat voor-op. Voor meer 

info verwijs ik naar  https://bobdebot.nl/   

We hebben intussen meerdere challenges gewonnen en Bob met 

veel succes uitgerold in een paar gemeenten. Toen de activiteiten   

https://www.youtube.com/watch?v=uS51_pf_aLI&t=5s
https://bobdebot.nl/
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door corona stil kwamen te liggen hebben we we Bob ingezet voor 

andere communicatie. We hebben berichtgeving en informatie 

gedeeld van het RIVM met onze gebruikers en later hebben we 

onze berichtenservice gekoppeld aan verschillende vrijwilligers-

organisaties. Bob kon toen vragen stellen als: ´Hallo Ton, de 

vrijwilligers van Coronahulp Beuningen staan voor je klaar! 

Kunnen zij je helpen door boodschappen voor je te doen?´. Als 

mensen hier met ´Ja´ op antwoorden gaven wij hun gegevens 

door aan de vrijwilligers en op deze manier hebben we heel veel 

mensen verder kunnen helpen!  

  

U vertelt in het artikel dat het vaak lastig is om de doelgroep te 

bereiken omdat deze niet gewend is om hulp te vragen of aan te 

nemen. Het is onze ervaring dat deze drempel door Bob de Bot 

een heel stuk lager ligt. In de bestaande projecten zien we dat 

onze gebruikers Bob zien als een maatje, die betrouwbare 

informatie geeft en die je om hulp kan vragen. 

Ik denk dat een laagdrempelig nieuw communicatiemiddel 

als Bob de Bot hierbij kan helpen omdat wij met dit systeem 

maatwerk kunnen leveren.  

Als sociale onderneming zetten wij ons vol in op de bestrijding van 

eenzaamheid. Ik zou het dan ook erg leuk vinden om een 

(digitale) afspraak te maken om te kijken of we de seniorenraad 

hierbij kunnen ondersteunen.  

Ik hoop van u te horen en wens u nog een fijne dag!       
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Ook uw aandacht waard 3 

 

 

 
 
 

Kinderopvangtoeslagaffaire: gemeente helpt bij 

problemen 
Gepubliceerd op: 03-12-2020 

  
Door de kinderopvangtoeslagaffaire van de Belastingdienst kwa-

men veel ouders ernstig in de problemen. De Belastingdienst zette 

onterecht de kinderopvangtoeslag stop en eiste van gezinnen om 

deze terug te betalen. Om deze gezinnen te helpen heeft de 

gemeente Oss het meldpunt Kinderopvangtoeslagaffaire 

(Meldpunt KOTA).  

Bent u slachtoffer van de kinderopvangtoeslagaffaire? Neem 

contact met ons op en bel naar 14 0412! 

Meldpunt KOTA 

De Belastingdienst compenseert gezinnen financieel. Maar voor 

wie in de problemen raakte, is dat misschien niet altijd genoeg. Er 

kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, 

schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. 

In de gemeente Oss zijn er ook gedupeerde gezinnen. Door de 

privacywetgeving krijgen wij geen namen en adressen van deze 

gezinnen. Met het meldpunt KOTA hopen wij dat zij zich bij ons 

melden. We bespreken de gevolgen van de kinderopvangtoe-

slagaffaire met u en proberen u daar zo goed mogelijk mee te 

helpen. 

Melden bij meldpunt KOTA 

Bent u slachtoffer van de kinderopvangtoeslagaffaire en woont u 

in de gemeente Oss? Dan kunt u zich melden bij het meldpunt 

Kinderopvangtoeslagaffaire via het telefoonnummer 14 0412 of 

vul het contactformulier in op onze website.  

https://loket.oss.nl/Formulieren/flow/stateAction.do?flow=kl_process_add_contactformulier&state=uwgegevens_personen
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Ook uw aandacht waard 4 
 
 

 
Help mee op één van de Osse stembureaus 

Gepubliceerd op: 02-12-2020 
  

Gemeente Oss zoekt enthousiaste mensen die willen helpen op 

één van de Osse stembureaus. Je controleert onder andere de 

stempassen en zorgt dat de stemmen aan het eind van de dag 

goed geteld zijn. Ervaring is niet nodig, wel enthousiasme. En je 

moet heel zorgvuldig kunnen werken. 
 

Ben je beschikbaar op 17 maart? Meld je dan aan!  

Het kan zijn dat we ook hulp nodig hebben op 15 en 16 maart.  

Je kunt kiezen uit twee functies: 
 

Voorzitter van een stembureau 

Als voorzitter heb je de leiding in een van de stembureaus. Je 

zorgt onder andere voor de planning, je verdeelt de taken en let 

erop dat alles op het stembureau goed gaat. Je bent ervoor 

verantwoordelijk dat aan het einde van de dag alle stemmen goed 

zijn geteld. Je bent 18 jaar of ouder en je hebt minimaal MBO+ 

werk- en denkniveau. De vergoeding voor een voorzitter is 220 

euro.  
 

Lid van een stembureau 

Als lid van het stembureau help je de voorzitter. Je controleert 

onder andere de stempassen van mensen die komen stemmen en 

je houdt precies bij hoeveel mensen komen stemmen. Je let er op 

dat mensen stembiljet op de goede manier in de bus doen. Je bent 

18 jaar of ouder en je hebt minimaal MBO+ werk- en denkniveau. 

De vergoeding voor een stembureaulid is 175 euro.   



januari  ‘21 26 

Aanmelden 

Ben je 18 jaar of ouder en wil je bij de verkiezingen je steentje 

bijdragen? Aanmelden kan via de website van de Rijksoverheid. 
 

Opleiding verplicht 

Je krijgt na je aanmelding een uitnodiging voor een opleiding via 

internet (e-learning). Deze is verplicht voor leden én voorzitters 

en je moet een voldoende hebben voor de eindopdracht. Je kunt 

de opleiding gewoon thuis doen. 

  

Voorzitters krijgen ook nog een uitnodiging voor informatie 

bijeenkomst over de systemen die gebruikt worden op het stem-

bureau. Als je in 2018 al bij deze informatie bijeenkomst was, dan 

hoeft dat dit jaar niet.  

 

Humor 2 

 

 

Lieve kerstman:  

dit jaar ontvang ik graag 

een slank lijf en een 

Lieve kerstman: dit 

jaar ontvang ik graag 

een slank lijf en een 

vette bankrekening en 

niet, zoals vorig jaar, 

alles andersom. 

 

vette bankrekening 
  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/werken-op-een-stembureau
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Woordkraker januari 
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Humor 3 
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Filippine 40 
 

 
 

1. Deze visjes zwemmen graag in formatie 
2. Hoogste baas aan de universiteit 

3. Maak je officieel alleen bij drie keer score in één helft 
4. Guinness boekstaaft deze 

5. Oudste universiteit van Europa (1088) 
6. Als je onvoldoende scoort, zit er niets anders op 

7. In deze film leer Robin Williams zijn leerlingen zelf na te 
denken 

8. Verslaglegging, positief én negatief 

9. Schreef “de laatste schooldag” 
10. Motto van de olympische spelen 

11. Kreeg je vroeger als je heel goed je best deed 
12. Schreef “the finishing school” (2017) 

13. Hoogste lof op de lagere school 
14. Bordewijk schreef over leraar die tucht eiste 

15. Hogeschool voor hekserij en Hocus-Pocus 
16. Beter kun je niet afstuderen 
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Sudoku Plus nr. 39 
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Humor 4 
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Oplossing puzzels uit Bij de Tijd nr. 12 
 
Woordkraker december 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Filippine 39 
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Oplossing Sudoku Plus nr. 38 
 
 

Poëzie 

   
 

  2020, Bijna voorbij, 
 
  de dagen gaan weer lengen. 
 

  Verwachtingsvol 2021. 
 
 

 
 

 
                                         Cilian 
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Column   Coronasores   

 
Als ik de kamer binnenkom, zie ik mijn Doosje onderuitgezakt 

voor de televisie zitten. Op zich niet zo’n vreemd gezicht ware het 

niet dat hij naar een zwart scherm zat te staren. 

‘Is de tv kapot?’ vraag ik hem. 

‘Eh … wat … eh … nee, dat is het niet, Caroline.’ En dit gezegd 

hebbende zakt hij nog wat verder onderuit. 

‘Je hebt toch geen Covid, Doos, mag ik hopen?! reageer ik. Doosje 

zucht eens diep. 

‘Nee! En ook een beetje ja. Ik ben het zo spuugzat, Caroline, dat 

wil je niet weten. Mijn hele hoofd zit vol met Coronasores en het 

komt me mijn strot uit. Bah!!’ 

Nog geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. Moet jij 

trouwens niet aan je nieuwe column werken. Die moet vanavond 

toch af zijn?’ 

‘Mijn hoofd zit te vol Lientje, er kan gewoon niets meer bij. En dat 

je het maar weet, er komt ook niets meer uit.’ 

‘Mooi is dat! Heb je de voorzitter dat al gemeld?’ Doosje zucht.  

‘Ik had eigenlijk gehoopt dat jij het deze keer van me over kunt 

nemen.’ 

‘Van zijn lang van zijn leven niet, hoor! Een beetje Caroline gaat 

toch niet in de schoenen van Doosje staan. Komop Doos, je weet 

wel beter.’ Moeizaam staat Doosje op uit zijn stoel en sleept zich 

richting slaapkamer. 

En nu zit ik hier achter Doos’ eigenste Apple notebook. Ik ga echt 

niet zelf wat schrijven. Daar ben ik niet voor in de wieg gelegd. 

Maar ik ga proberen wat te zoeken op internet waarmee ik de 

column kan vullen. De lezers zullen het voor januari daarmee 

moeten doen. Een prachtig lied en wetenswaardige column. 

  

Dat zijn mijn “vondsten”. 
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‘Aanraking‘ van Yentl en de Boer   
 

Er waren handdrukken 
Bij binnenkomst en bij vertrek 

Ja nu klinkt dat gek 
 

Je had slappe handen 

Die lagen in je hand als een kipfilet 
En daar schudde je dan mee 
 

Maar ook 

Zweethanden 
Vochtige handen 
Die plotseling in de jouwe belandden 
 

High fives hoog in de lucht 

Low fives laag bij de grond 
Toen er nog aanraking bestond Toen er nog aanraking bestond 

 
En iedereen ging van 

He! Hallo! Kom even hier 
Tik em aan 

(Weet je nog) (Weet je nog) (Weet je nog) Weet je nog 
We deden mwha mwha mwha 

Dan had je lipstick op je wang 
Weet je nog 
Het duurt zo lang 
 

We deden drie zoenen 

Bij binnenkomst en bij vertrek 
Ja nu klinkt dat gek 
 

We aaiden over haren 
Bij kale mensen deed je ie ie ie 

Maar dat wilden ze nie 
 

Je moest knuffels geven aan mensen met verdriet 
Maar wanneer je los mocht laten dat wist je niet 
 

Je rook 
Zweet, koffie en bier 

Dikke vage lucht uit de mond 
Toen er nog aanraking bestond Toen er nog aanraking bestond  
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En  

 

 

 

 

 

juffrouw Caroline  
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Recept van de maand januari 
 

Tonijntartaar met wasabimayonaise 4p 
 
 
 

 
 
 

 
Ingrediënten: 
  

300 gr    verse tonijn 
2 el     sojasaus 

1 el     sesamolie 
1 el     sushi azijn 

het sap van een halve limoen 
chilipeperje (gehakt) 

1 el     zwart sesamzaad 
2     lente uitjes 

handje verse koriander (of peterselie) 
Wasabi mayonaise 

1 el     mayonaise 
1 el     slagroom 

1 tl     wasabi pasta (of verse) 
het sap van een halve limoen 

Bereiding: 

Begin met het snijden van de tonijntartaar. Snijd de tonijn in 
kleine blokjes. Doe ze in een kom. Breng de tonijn op smaak met 

de sojasaus, de sesamolie, de sushi azijn en het sap van een halve 
limoen. Voeg iets chilipeper toe.  Laat de tonijn marin-eren in de 

koelkast. 
Voor de wasabi mayonaise meng je de mayonaise met een el 

slagroom, het sap van een halve limoen en een tl wasabi pasta. 
Of rasp wat verse wasabi door de saus.  Snijd de lente ui in halve 

ringen. Verdeel de wasabi mayonaise over 4 bordjes.   
Garneer de tonijntartaar met zwart sesamzaad, wat ringetjes 

lente ui en verse koriander of peterselie.  
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De rubriek Vraag & Aanbod is nieuw en zo’n rubriek moet 
natuurlijk de tijd krijgen om zich te bewijzen.   
De rubriek staat en valt met aanbod en/of vraag van leden. 

De redactie kijkt in blijde verwachting uit naar uw ‘vraag’ of 
‘aanbod’. 

 

  

VRAAG & AANBOD 

   

Wij hebben 10 smalfilmpjes 

van onze dochter toen ze 

klein was en willen die graag 

in een video op CD verwer-

ken.  

Is er iemand die dat voor ons 

zou kunnen doen? 

 

Cilian en Aad Wildenburg-

Saalbrink. 

tel.:0412633372 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Ik heb een overdosis gele 

planten in de tuin . Ze 
sterven wel af in de winter, 

maar komen elk voorjaar 
weer vrolijk uit de grond.Je 

kunt ze ook in een bloempot 
zetten voor op je balkon.  

Het is een Rudbeckia soort. 
Gratis af te 

halen:   
TheaTer Borg 
Asterstraat 4 

Oss 

   

Ik zou graag in contact 
komen met iemand die ook 

post-zegels spaart. 
Aangezien ik verschillende 

postzegels over heb, die 
ik  weg kan geven. 

  
Gerard Muller. 

Tel: 06 25214597 
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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 
 

  

  _____________________________ 
 

CinePlus 

 

vanwege Corona zijn de bioscopen 

dicht 

    

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

 
  

Bestuur 
Secretariaat 
Dhr. J.K. Groot (Jaap)  

0412 624726, 

j.k.groot@hccnet.nl 

Ledenadministratie  
Dhr. G. Ebben (Geert) waarnemend 

0412 650519 

ebbengeert@gmail.com 

Geef al uw wijzigingen, dus ook 

persoonlijke, door aan de 

ledenadministratie. 

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

0412 633372; 
aad.wildenburg@kpnplanet.nl 

 

Penningmeester 
Dhr. G. Ebben (Geert) 

0412 650519 
ebbengeert@gmail.com 

Bankrekening 

IBAN: NL66 RBRB 0928 9248 74  
t.n.v. ASVOss, Maasland 

Bestuurslid activiteiten 
Mevr. J. Ebben (José)  

0412 650519 

ebbenjose@gmail.com 

 PR & communicatie 
 Dhr. R. Akkermans (Rein) 

 0412-639698  

 akkermansrein@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 

 
 

 

Contactpersonen voor de speerpunten van de BBG 

Wonen                      Brenda Bakker  b.cramer2@kpnplanet.nl 

Fietsen centrum        Jaap Groot j.k.groot@hccnet.nl 

Computer                    Rein Akkermans  akkermansrein@gmail.com 

Mantelzorg                 Lydia vd Vossen  lydiavandervossen@hotmail.com 
Wijkteams                  Geert Ebben  ebbengeert@gmail.com 

 

mailto:j.k.groot@hccnet.nl
mailto:ebbengeert@gmail.com
mailto:aad.wildenburg@kpnplanet.nl
mailto:ebbengeert@gmail.com
mailto:akkermansrein@gmail.com
mailto:aad.wildenburg@kpnplanet.nl
mailto:b.cramer2@kpnplanet.nl
mailto:j.k.groot@hccnet.nl
mailto:akkermansrein@gmail.com
mailto:lydiavandervossen@hotmail.com
mailto:ebbengeert@gmail.com


 

 
  



 

 


