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Hoera !!! 
 

   koffiedrinken 
 

   do 6 oktober  10.30u  
 

   Meteoor 
 

 
 

  

Kroonjaren 

08 okt dhr A. Boele 85 

17 okt mevr L.  Vossen van der 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) 
10 oktober 13.30u bestuursvergadering 
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De aspirant voorzitter aan het woord  

      

Mijn vrouw Ineke heeft ervoor gezorgd dat ik lid van 

de ASVO werd. En wat later kwam de vraag of ik in het 

bestuur wilde. Het bleek te gaan om de rol van 

voorzitter omdat Aad de taak van penningmeester op 

zich heeft genomen. Ik ben 75 jaar, heb twee dochters in het 

onderwijs, twee schoonzoons en twee kleinzoons. Ik ben opge-

groeid in Amsterdam, opgeleid als politicoloog en ik ben in 1974 

naar Oss gekomen om bij de Unilever Vleesgroep te werken. Ik 

ben daarna 30 jaar gevangenisdirecteur geweest. Dat is werken 

met en voor mensen. En nu al dertien jaar ben ik met pensioen. 

Mijn interesse gaat nog steeds uit naar mijn voormalige werk, 

naar boeken en naar de politiek, voor zover daar ruimte voor is 

naast de aandacht voor mijn familie, de tuin, het doen van 

boodschappen en koken.  

Met het koken ben ik begonnen toen ik ontdekte dat het een 

ideaal rustpunt was, als ik thuis kwam van mijn werk. Ik weet 

niet hoe u het ervaart, maar ik heb het gevoel dat we in een 

soort overgangstijd leven. De problemen in de samenleving zijn 

groot, maar uiteindelijk zullen de ontwikkelingen daarbinnen wel 

weer in een fase komen van meer stabiliteit; zo gaat het altijd. 

Wat velen direct treft, zijn de enorme prijsstijgingen. Ik lees in 

dat kader weinig over ouderen, en het lijkt erop dat er gedacht 

wordt dat de ouderen het wel redden. Maar veel ouderen 

behoren ook tot de zogenaamde minima en komen vooral door 

de hoge energiekosten direct in de problemen. Ouderen lijken 

echter minder te klagen dan jongeren, waarvan vele over-

spannen zouden zijn of zouden zeggen zelfs een burn out te heb-

ben. Jongeren doen er goed aan ouderen eens te vragen hoe het 

in hun jeugd was.    
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Impressie van bezoek aan Museum voor Nostalgie 
 
Zo’n vierentwintig enthousiaste leden schoven aan voor de 

barbecue na het bezoek In Langenboom. Ruim twee uur duurde 

de rondleiding verzorgd door Frans van Schaijk, oudste zoon van 

de verzamelaar Wim. 

In zijn welkomstwoordje verwees Frans naar de lessen Neder-

lands die hij in 1975 eerst van Rein en na vier maanden van 

Tineke Akkermans had gekregen. Startend met een 4 bij Rein 

kwam alles goed toen Tineke les ging geven. En of het goed 

gekomen is met Frans, veel ASVO-leden roemden zijn zeer 

boeiende vertellingen bij de rondleiding. 
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Cultuurhistorische lezingen                  

 
De Cultuurhistorische lezingen over het Interbellum gaan door. 

Inmiddels hebben zich voldoende mensen aangemeld.  

 

  

 

 

 

 

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 

  

op het

Mondriaan-College  ?
Deel c:

culturele situatie

Interbellum

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

 

 
 
 

 

 

 
 

  

Koffie drinken 
Het  blíjft leuk: onze maandelijkse koffie-ochtend van 10.30-

12.30u.  

 

 

Dat wordt deze maand: donderdagochtend 6 oktober a.s. 

Meteoor, Oude Litherweg 20 

Welkom allemaal, zeker onze nieuwe leden! 

 
Naar Dordrecht, naar Dordrecht 

 
Als deze BdT uitkomt, zitten wij vast net in de 

rondvaartboot in Dordrecht….volgende keer verslag 
hierover! 
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Oktober ‘uit de kunst!’ 
 

En deze maand nodigen wij de liefhebbers 

uit opnieuw deel te nemen aan een dagje 

Dutch Designweek 2022. We schreven er 

al eerder en uitgebreider over: jonge stu-

denten en professionals uit de ‘ontwerp’ -

wereld tonen hun (uiterst) creatieve ont-

werpen als het gaat om nieuwe gebruiks-

voorwerpen: van serviezen tot kleding en 

meubels. Met een verbijsterende schoon-

heid van ontwerp.  

Maar ook met geheel nieuwe ideeën voor het (her)gebruik van 

stoffen in een wereld die moet denken aan duurzaamheid en 

eerbied voor onze grondstoffen. Zo troffen in het vóór-corona-

jaar serviezen en juwelen gemaakt van koffiedik! Maar ook inzet 

van design-brains voor het oplossen van praktische en maat-

schappelijke problemen (bijv. het ontwerpen van een milieu-

vriendelijke treinreis van deur naar bestemming, maar ook het 

‘oplossen’ van vraagstukken als: wat doe je als je ziet dat je 

buurman een wietkweekzolder is begonnen … 

Dit is een dag die wél is opgezet met een gezamenlijk startpunt 

(en -voor wie wil– vertrek) maar verder niet tot in de details is 

uitgewerkt. We kiezen bewust voor: voor eigen keuzes en eigen 

tempo. 

We hebben het zo bedacht: 

• Op 27 oktober stappen de liefhebbers op de trein naar 

Eindhoven-Strijp. U kunt ook zelf met de auto. 

• Na aankomst bij het Klokgebouw vlak bij het station 

beginnen we met koffie en appeltaart 
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• Wij kiezen daarna voor een loopje langs de ‘gratis’ stands, 

maar wilt u extra fraaie dingen zien, dan kunt u bij het 

station tickets kopen voor ‘prijswinnende’ ontwerpen. 

• U kunt ook zelf vanaf Strijp de bus nemen naar andere 

DDW-plekken in Eindhoven  

• U kiest zelf of u alleen of in een groepje wilt gaan. 

Misschien is het handig alvast vooraf afspraken te maken, 

maar in onze ervaring blijkt: het wijst zich gewoon 

vanzelf.  

• Kijk alvast op www.ddw.nl  voor informatie: het 

programma voor 2022 is er  

• Er komt –natuurlijk- nog een uitgebreide(re) toelichting 

(reminder). Ook w.b. aanmelden en (kleine) bijdrage. 

• Voor wie wil, beginnen we bijtijds (dalurenkaart) de 

terugreis naar Oss 

 

Tips voor zaken die je ook in je eentje kunt doen: 
 

• Het Jan Cunen Centrum opent vanaf 11 september met 

een nieuwe tentoonstelling : ‘Kunst en Vliegwerk’ in het 

spoor van Panamarenko. Kijk eens op de site van 

www.museumjancunen.nl  

 

 

 

 

 

• Wel eens aan de Volksuniversiteit gedacht? 

Ti-Jo is behalve voor de taalcursussen gecharmeerd van 

‘Lassen voor de klusser’ of ‘ontwerp je eigen tuin’. Of wat 

te vinden van ‘Gelaatkunde’? Kijk eens op: 

www.volksiniversiteitoss.nl 

http://www.ddw.nl/
http://www.museumjancunen.nl/
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Wissewasje 
 

Voor het eerst in máánden regende het. Dat was gek: dat (lang 

niet gehoorde) druisende geluid en ’s avonds het hevig rood en 

geel oplichten van de (donkere!) hemel met soms een felle en 

knetterende bliksemschicht erin. Ik keek wel vanaf 17-hoog. Dat 

scheelt. Maar “de zomer is voorbij”, schoot het door me heen en 

ik voelde –de klimaatproblemen ten spijt-  toch een diep gevoel 

van melancholie. De radio taterde : Queen Elizabeth was dood 

(Leve de koning) en verdorie Piet Schrijvers ook nog. Bovendien 

zat mijn ‘creatieve’ logeerweek er ook weer op. Tempus fugit, 

(Tijd gaat foetsie, schreef een collega ooit) en jaaaaa, dat voelt 

soms écht zo! (senior-dingetje?) 

Gisteren troffen we op de stoep van een vriend een snikkende 

man. Hij huilde niet een beetje, niet ‘in het verborgene’, maar 

openlijk en hartverscheurend. De vriend probeerde te troosten: 

maar ja, de vrouw van de man was weg … 

 Onze appeltaart is ook al weer op! 

‘Voorbijgaan’… Zó kan-ie wel effe weer. 
 

Gedicht van de maand  
 

Boer       (door Rodaan Al-Galidi) 
 

Geen aardappel 

probeerde ooit zelfmoord te plegen 

Geen komkommer 

zei ooit: 

‘Ik ben geen komkommer, ik ben een banaan.’ 

Geen tomaat zal zeggen: 

“Ik wil niet in de soep, ik wil in de sla.’ 

Geen gehandicapte wortels 

geen krankzinnige paprika’s, 

Daarom ben ik een boer 
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UW AANDACHT WAARD 1 
 

 

 
 

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 

september. 

IS UW HUIS KLAAR VOOR UW TOEKOMST?  

TEKST: INE POLAK, BUREAU ABBI  
ILLUSTRATIES: STUDIO ROOM  

 

Waar komt het verlangen vandaan om zo lang mogelijk in het 

eigen huis te blijven wonen? Dat heeft vele redenen, blijkt uit 

ons onderzoek onder ruim 1800 senioren. Soms heeft het te 

maken met de buurt. Ria, 83 jaar, zegt: ‘Ik voel me goed in dit 

huis en de buurt waarin ik woon. Veel buren kennen mij en zullen 

me helpen als er iets fout gaat.’  Soms spelen de (klein)kinderen 

een rol, zoals bij Betty, 82 jaar: ‘Het huis is niet alleen van mij, 

maar gevoels- matig ook van mijn kinderen en kleinkinderen. 

Het is hun anker als het ware. Voor mij geldt dat ik het moeilijk 

zou vinden dit huis met zo- veel herinneringen achter te laten.’ 

En soms is het de comfortabele woning, die past als een 

handschoen. Piet, 86 jaar, omschrijft het zo: ‘Mijn appartement 

is van alle gemakken voorzien. Hierin kan ik oud worden. Ik 

kocht het toen ik 72 jaar was.’ Bij ruim een derde van de 

senioren roept het idee om gedwongen de eigen woning te 

moeten verlaten als de gezondheid achteruitgaat zelfs angst op, 

zo blijkt uit eerder onderzoek van KBO-PCOB.  
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De wens thuis te blijven wonen, is dus helder, maar het betekent 

vaak wel dat de woning aangepast moet worden om er ook later 

te blijven wonen.  

Maar voor de leeftijdsgroep daarboven (65-74 jaar), die wel 

overwegend in hun huidige woning wil blijven, is het geen reden 

om meteen in de weer te gaan met aanpassingen. 55% van deze 

groep is daar helemaal nog niet mee bezig, dat is immers toch 

ook helemaal nog niet nodig?! Neem Piet, 73 jaar: ‘Het lastige 

blijft de vraag, wanneer je over moet gaan tot aanpassingen. 

Mijn gezondheid is nog goed.’  

LIEVER NIET AFHANKELIJK                                                 

Zolang er geen directe noodzaak is, houden veel senioren zich 

dus nog niet bezig met dit onderwerp. Toch kan het geen kwaad 

om eens met een kritische blik door het huis te lopen en stil te 

staan bij welke aanpassingen nodig zijn. Want stel dat u 

onverhoopt een heup breekt of in een rolstoel belandt: kunt u 

zich dan gemakkelijk in huis redden? Of is er een plan nodig om 

de woning aan te passen? Want helaas blijkt dat bij plotselinge 

hulpbehoevendheid meer dan de helft van de senioren niemand 

in de directe omgeving heeft, bij wie ze eventueel terecht zouden 

kunnen. Dit percentage ligt nog hoger onder alleenstaanden 

(65%) en senioren die in een grote stad wonen (67%). En ook 

al zouden ze bij iemand anders terechtkunnen, dan nog geldt 

dat de meerderheid liever niet afhankelijk wíl zijn van iemand 

anders. En dan blijkt ineens dat een levensloopbestendige 

woning de zelfredzaamheid vergroot en zeker geen overbodige 

luxe is. 

WAT IS OP WANDELAFSTAND?  

Wie denkt aan een huis voor de oude dag, mag niet vergeten 

ook naar de buurt te kijken. Want een woning kan dan wel 

levensloopbestendig zijn, kun je van daaruit ook met bij-

voorbeeld een rollator naar de huisarts, de brievenbus, de bus- 
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halte, de supermarkt, het buurthuis? Dat soort voorzieningen 

zijn wel belangrijk mocht je later slecht ter been zijn, bleek uit 

ons onderzoek. Zo vindt 76% een supermarkt in de directe 

nabijheid van groot belang, wil 72% een huisarts vlakbij, en 53% 

wil een apotheek op loopafstand. Opvallend: ouderen vinden het 

belangrijker een brievenbus in de buurt te hebben (31%) dan 

een buurthuis (18%), treinstation (10%), bank (8%) of culturele 

voorzieningen (1%). De kerk hebben ze ook graag dichtbij: 22% 

van de ondervraagden vindt het heel belangrijk dat die op loop-

afstand is. 

WAT IS NODIG?  

Het staat lang niet iedereen helder voor de geest welke 

aanpassingen nodig zijn om een huis levensloopbestendig te 

maken. Bij het begin van ons onderzoek dacht bijna twee derde 

van de senioren dat hun huidige woning al van alle gemakken 

voorzien was. Maar na afloop van dit onderzoek realiseren ruim 

vier op de tien van de respondenten zich dat ze in de toekomst 

toch nog aanpassingen zullen moeten doen aan de woning. 

Daarmee kantelt het beeld: het blijkt dat in 65% van de gevallen 

hoogstwaarschijnlijk nog het een en ander moet gebeuren om 

woningen écht aan te laten sluiten bij de behoeften van het 

ouder worden. Veelal blijkt het dan wel te gaan om kleinere, 

minder voor de hand liggende aanpassingen. Een traplift in-

stalleren (19%) staat daarbij met stip op nummer één in de lijst 

met benodigde aanpassingen, gevolgd door aanpassingen in de 

badkamer (11%)  en de aanleg van een onderhoudsarme tuin of 

buitenruimte (10%). 

WIE GAAT HET BETALEN?  

Gemeenten bieden, onder andere via de Wmo, mogelijkheden 

om levensloopbestendige aanpassingen in woningen te (laten) 

doen. Twee derde van de senioren weet van het bestaan van 

deze regelingen, maar toch legt de meerderheid de verant- 

woordelijkheid voor het aanpassen van de woning bij zichzelf. 
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Dit is ook terug te zien in het feit dat 82% van de aanpassingen 

door de bewoners zelf is bekostigd.  

Volgens de respondenten zou de gemeente wel een wat 

actievere rol mogen spelen in de informatievoorziening over 

subsidieregelingen. Een derde van hen weet niet waar ze bij de 

gemeente terechtkunnen met vragen over aanpassingen. Ook al 

speelt de vraag naar financiële steun bij aanpassingen nog niet 

direct, toch vindt twee derde het prettig om meer informatie en 

ondersteuning te krijgen van hun gemeente.  
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TEST DEEL 2: EN HOE ZIT HET MET UW BUURT?  

Wie even in de auto of op de fiets springt, heeft al snel alles 

binnen handbereik. Maar in een rolstoel, scootmobiel of met 

krukken ziet u uw omgeving met heel andere ogen. Uw bereik 

wordt ineens een stuk kleiner. Maak daarom eens een wandeling 

door uw dorp of wijk en kijk welke van de voorzieningen op de 

pagina hiernaast op loopafstand (+/- 1 km, 12 min) en rolla-

torafstand (max. 500 meter) van uw woning zijn  
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UW AANDACHT WAARD 2 

Mantelzorg is van grote invloed op de relatie  

Is mantelzorg van invloed op je relatie? Ben je nog wel de 

partner, het kind of de ouder van je naaste? Of ben je puur de 

zorgverlener geworden? MantelzorgNL en Stichting Sick and 

Seks hebben hier onderzoek naar gedaan.  

 

Uit dat onderzoek blijkt dat mantelzor-

gers minder emotionele- en fysieke inti-

miteit ervaren met hun zorgvrager dan 

voorheen. Ook neemt de belasting toe 

wanneer een mantelzorger zich meer 

zorgverlener voelt dan iemands partner, 

kind of ouder. Wanneer een mantelzor-

ger zich voornamelijk zorgverlener 

voelt, komt de bevestiging dat de oor-

spronkelijke relatie er niet meer is. 

Dit zie je vervolgens ook terug in de cijfers over de belasting van 

mantelzorgers. Waar mantelzorgers die de oorspronkelijke 

relatie nog voelen een 6,02 geven voor de belasting, loopt dit 

juist op naar een 7,68 als iemand zich alleen nog zorgverlener 

voelt. Ook ervaren mantelzorgers minder fysieke- en emotionele 

intimiteit met hun zorgvrager dan voorheen. Dit gaat o.a. om 

samen lachen, huilen, steun geven, een arm om iemand heen 

slaan of een knuffel geven. 

Voorkom overbelasting bij mantelzorgers 

Het hebben én behouden van een goede relatie vraagt altijd 

aandacht, of er nu sprake is van ziekte of niet. Maar in moeilijke 

tijden waarin je naaste hulpbehoevend is geworden en je er een 

nieuw rol als mantelzorger bij krijgt is dit niet eenvoudig. 
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Zorgprofessionals kunnen helpen bij het in stand houden van 

datgene wat mantelzorger en zorgvrager bindt. Dat is essentieel 

in het voorkomen van overbelasting. Ook het onderwerp 

intimiteit en seksualiteit hoort hierbij en zou niet geschuwd 

moeten worden door zorgverleners. 

Meer weten over dit onderzoek? 

 

 

Humor 1 
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UW AANDACHT WAARD 3 
 

 

Acute koopkrachtproblemen 

Koopkracht Landelijk nieuws 17 augustus 2022 
 

Door de hogere kosten van bijvoorbeeld energie en de 

boodschappen, heeft bijna een kwart (23%) van alle senioren de 

afgelopen maanden moeite om rond te komen. Eén op de acht 

senioren zegt geen buffer of spaarpot te hebben en daardoor is 

meer dan de helft (54%) uit deze bufferloze groep genoodzaakt 

om nu al te bezuinigen op bijvoorbeeld boodschappen en extra’s. 

Dat blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. 

Ingrid Rep, directeur KBO-PCOB: “Mede doordat de pensioenen 

jarenlang niet geïndexeerd zijn, staat de koopkracht onder druk: 

de recente prijsstijgingen van gas en voedingsmiddelen hakken 

er stevig in. Ook bij senioren die nu geen recht hebben op 

financiële tegemoetkoming. Het wordt tijd dat de politiek ook 

naar deze groep gaat omkijken.” 
 

Meer dan de helft (54%) van alle senioren maakt zich grote 

zorgen over hun financiën als de inflatie nog lang blijft duren. 

Ingrid Rep: “Als je je vervolgens realiseert wat er de komende 

maanden nog op senioren afkomt qua rekeningen en aan 

houdende prijsexplosies, constateer ik dat we, met een maand 

voor Prinsjesdag, aan de vooravond van een nóg groter 

koopkrachtprobleem staan en waar het kabinet nog niet het 

begin van een oplossing voor heeft.” 

Lege spaarpot 

Mede door de hoge inflatie zou één op de drie senioren uit de 

groep die géén buffer heeft, niet meer weten hoe ze de rest van 

de maand moeten rondkomen wanneer ze een onverwacht grote 

uitgave van 400 euro hebben. Ook ziet zestien procent van de 
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spaarpotloze senioren nu soms al af van zorg die eigenlijk nodig 

is, vanwege de kosten. Ruim tien procent (12%) vervangt de 

avondmaaltijd door brood of soep. 

Uitgavenpatroon 

Voor bijna vier op de vijf (van alle onderzochte) senioren zijn de 

prijsstijgingen reden om de uitgaven aan te passen. Zo gaat 

zestig procent bewuster met geld om. En bijna evenveel (58%) 

let extra op het energieverbruik door bijvoorbeeld minder warm 

water te gebruiken. Bijna dertig procent (28%) bespaart op 

boodschappen en ruim een kwart (27%) van de senioren geeft 

minder tot niets meer uit aan leuke extra’s, zoals vakanties en 

restaurants. Ingrid Rep: “Heb je al die jaren hard gewerkt en 

dan zijn deze financiële zorgen je beloning. Het kabinet en alle 

partijen moeten nu hun hart laten spreken en opkomen voor 

deze senioren. Zij zijn het slachtoffer van deze crisis en komen 

hier anders niet meer uit.” 

Maatregelen 

Senioren verwachten dat de hoge inflatie nog wel een aantal jaar 

aan zal houden. Het huidige maatregelenpakket van de overheid 

om de lage en middeninkomens tegemoet te komen – via 

energietoeslag, btw-verlaging op energie en accijnsverlaging op 

benzine en diesel -, voelt voor de gemiddelde senior als een 

druppel op de gloeiende plaat. Twee derde van de senioren die 

deelnamen aan dit onderzoek is van mening dat de Nederlandse 

overheid te weinig doet om de prijsstijgingen te beteugelen. 

Onderzoek 

Het onderzoek Koopkracht, Inflatie & Armoede, is uitgevoerd 

onder 1.746 senioren in de periode 28 juni tot 18 juli 2022. De 

gemiddelde leeftijd is 76 jaar. 
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Poëzie 
 
 

 
De droge zomer 
 

heeft de natuur aangezet 
 
tot een vroege herfst. 

 
 
 

 
                         Cilian 

 
 
 

 
Humor 2 
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Drieluik (Movisie): ouderenexperts over 
ontwikkelingen in de ouderenzorg  
 
Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende 

aanpak van sociale vraagstukken. Movisie publiceerde in 2022 

een drieluik waarin experts in de ouderenzorg zijn geïnterviewd 

over hun perspectief op de ontwikkelingen in de ouderenzorg.  

In deze Bij de Tijd deel 1 van het drieluik. De andere interviews 

volgen in de nummers 11 en 12 

  

SCP-onderzoekers Inger Plaisier en Crétien van Campen: 

‘Neem de regie, maar zoek oplossingen niet alleen maar 

in je eigen kringetje’ 

 

3 juni 2022 

Inger Plaisier, senior-onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel 

Planbureau (SCP) en haar collega Crétien van Campen zijn 

gepokt en gemazeld in het onderzoeken van trends en behoeften 

van burgers en vraagstukken rondom ouderen in het bijzonder. 

Door Annelies van der Woude  

Daar waar de dialoognota heel erg gaat over zorg en wonen in 

relatie tot ouderen, kijken ze bij het SCP breder: hoe kunnen 

mensen in de derde levensfase meedoen met de samenleving? 

Wat is hun rol? 'We zijn heel erg gericht op gezond ouder 

worden, maar ik zet daar graag het concept van zinvol ouder 
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worden naast', aldus Crétien van Campen, auteur van het 

essay Gelukkig ouder worden in een veranderende samenleving. 

'In de coronatijd kwam het sociale en culturele leven helemaal 

stil te liggen, sloten we ouderen - zeker in verpleeghuizen - af 

van sociale contacten en zagen we de eenzaamheid toenemen. 

Gelukkig is de conclusie dat we dát nooit meer willen. Laten we 

de lessen uit de coronatijd vooral ook meenemen als we een 

visie ontwikkelen op ouderenzorg en steeds de vraag stellen: 

hoe kunnen ouderen zinvol meedoen?' 

Gaat het over ouderen, dan gaat het vaak om de zorg in hun 

laatste levensfase en de vraag of de zorg die zij nodig hebben in 

de toekomst gewaarborgd blijft. En dat vraagstuk is ook enorm 

belangrijk, benadrukt Inger Plaisier. 'Maar er zijn ook heel veel 

ouderen in de zogeheten derde levensfase - ouderen die niet 

meer hoeven te werken, maar nog wel nog heel actief zijn. En 

daar is eigenlijk geen leeftijdsgrens bij aan te geven, want dat 

kunnen ook mensen tot ver in de negentig of misschien wel 

honderd, die nog volkomen zelfstandig zijn. En ik sluit me aan 

bij wat Crétien zegt: hoe beter ouderen hun derde levensfase 

weten in te richten, hoe minder groot de zorgvraag misschien 

wel in die laatste fase is.' 

'Dé oudere bestaat niet. De diversiteit is groot.' 

'En voor een zinvolle manier van ouder worden is een goede 

sociaal-culturele infrastructuur nodig, zoals de mogelijkheid om 

bij een koor of een tuinclub te gaan. Of gewoon in de buurt 

boodschappen kunnen doen', aldus Crétien. 'Het sociaal cul-

turele leven werkt preventief. En niet alleen in de derde 

levensfase. Het participatiekoor van Erik Zwiers is een heel mooi 

initiatief voor mensen met dementie die samen met een man-

telzanger de Mattheüs Passion zingen. Oftewel: laten we ons in 

die derde levensfase niet alleen op zorg en wonen richten, óók 

in die fase kunnen mensen zich nog steeds ontwikkelen.' Voor 

dergelijke initiatieven en het belang daarvan is nog te weinig 

https://www.scp.nl/publicaties/essays/2020/06/11/gelukkig-ouder-worden-in-een-veranderende-samenleving
https://www.participatiekoor.nl/
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aandacht, stelt de SCP-onderzoeker. 'Initiatieven en program-

ma’s vanuit de ministeries van VWS om de cultuur- en zorg-

sector meer te verbinden zijn er slechts mondjesmaat. Als je 

kijkt naar de budgetten dan gaat het om enkele tientallen 

miljoenen voor cultuur tegenover miljarden die naar de zorg 

gaan.' 

'Ouderen kunnen baat hebben bij sociaal professionals als 

bruggenbouwer.' 

Integraal kijken 

Oplossingen voor het verstevigen van die sociaal-culturele 

infrastructuur moeten volgens de SCP-onderzoekers lokaal ge-

vonden worden; ouderen in Drenthe leven tenslotte anders dan 

in de binnenstad van Rotterdam. Het Rijk faciliteert, benoemt 

thema’s en stelt geld beschikbaar, maar de uitvoering en 

invulling is een lokale aangelegenheid, in het bijzonder ook van 

het sociale domein. En de taak voor sociaal professionals is om 

zo breed en integraal mogelijk te kijken en domein-overstijgend 

dingen op te pakken. Het is belangrijk dat sociale professionals 

de regie nemen, maar vraagstukken niet alleen met welzijns-

werkers oplossen. Inger: 'Geef ook andere partijen een plek. En 

niet te vergeten: betrek de ouderen, begin bij de burgers zelf.' 

'Er is een heel potentieel aan ouderen, met hulp van vrijwilligers 

en burgerinitiatieven kunnen zij veel bereiken. Daar liggen zeker 

kansen. Gemeentes moeten daarvoor de juiste voorwaarden en 

kaders scheppen en helpen om die initiatieven te faciliteren en 

te verduurzamen. Maak het de burgers vooral niet te moeilijk', 

aldus Inger. 'Ouderen weten best wel wat ze willen', vult Crétien 

aan, 'maar geef ze de ruimte, kom niet met zelfbedachte oplos-

singen. Luister naar ze en kijk op welke manier je hen kunt 

faciliteren en welke professionals daarvoor nodig zijn.' Inger 

waarschuwt ook voor de keerzijde van regie bij de mensen zelf 

leggen, namelijk dat mogelijk niet iedereen evenveel toegang 
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tot dit soort meer particuliere initiatieven heeft. 'Sociaal werkers 

kunnen die toegang bewaken, en letten op de diversiteit in het 

type initiatieven, zodat iedereen aan bod komt', aldus Inger. 

'Sociaal werkers moeten de regie niet overnemen, die moet echt 

bij de burger blijven. De welzijnswerker schept de juiste 

voorwaarden, checkt of behoeftes in beeld zijn en of daar iets 

mee kan worden gedaan.' 

'Stel dat burgers willen gaan zingen, 

maar dat er geen repetitieruimte in de 

buurt is. Ga dat dan faciliteren', zegt 

Crétien. 'En als er een koor is met een 

repertoire waar sommige ouderen geen 

behoefte aan hebben, kijk dan of er 

mogelijkheden zijn voor een ander koor. Bied ruimte aan al die 

verschillende smaken, ook al is dat een enorme uitdaging', vult 

Inger aan. 'Zoek naar creatieve oplossingen en kom niet met 

een standaardaanbod. De diversiteit onder ouderen en hun 

leefstijlen is groot, dé oudere bestaat niet', aldus Crétien. 

Zorg 

'We willen niet meer met z’n allen naar een verzorgingshuis 

waarin we ons ritme laten bepalen door het regime van een 

tehuis', zegt Inger. 'Ouderen willen hun eigen smaak zo lang 

mogelijk kunnen behouden en daarin thuis voorzien worden. Ook 

in de vierde levensfase waarin ze de zorg hard nodig hebben. En 

dat vraagt heel wat van de organisatie van de zorg in de wijk. 

Inger: 'Die zorg zou veel meer naar de oudere toe moeten 

komen. Maar ja, hoe organiseer je dat? Dat is natuurlijk de 

uitdaging van deze tijd met weinig personeel. Ouderen willen 

gewoon het liefste in hun eigen huis blijven zitten, maar ze 

moeten ook vooruitkijken.' Crétien: 'Wat heb je nodig als je in 

de buurt ouder wilt worden als je lichamelijk en cognitief 

achteruitgaat? Hoe wil je oud worden? Sommige ouderen praten 

daar onderling wel over, mijn moeder bijvoorbeeld is 84 en die 
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heeft het erover met andere leden van de tuinierclub waar zij 

ook lid van is. Daar zit geen professional bij, maar voor een 

professional kan het zeker interessant zijn om daar eens te gaan 

luisteren.' 

Huisartsen voeren dit soort gesprekken ook, maar sociaal 

professionals zouden hierin ondersteunend kunnen zijn door met 

ouderen in gesprek te gaan, hen bewustmaken van wat zij nodig 

hebben als zij in hun buurt ouder willen worden. 'En dan niet 

door bij deuren aan te bellen, maar door aan te sluiten bij 

bestaande structuren en clubjes', aldus Crétien. 'Vervolgens kan 

de welzijnswerker in de rol van mediator bij andere partijen 

aangeven wat nodig is op het gebied van wonen, cultuur, 

bewegen en sport - én daarin bemiddelen.' 

Individuen 

Volgens Crétien wordt dikwijls gespro-

ken over kwetsbare en vitale ouderen, 

alsof het twee groepen zouden zijn in de 

samenleving. 'Dat klopt niet. Ouderen 

zijn individuen met allemaal een eigen 

levensloop.  

Bovendien is ‘kwetsbaarheid’ een -meestal langzaam- proces. 

Als dat ineens heel snel gaat, dan ligt er niet alleen een rol voor 

professionals in het sociaal domein, maar ook voor buurtgenoten 

en mantelzorgers. Zij zijn de eerste ogen en oren die in de gaten 

hebben dat er iets mis is. Zij zouden hun signalen moeten 

kunnen melden bij een sociaal professional die daarmee de 

huisarts kan ontlasten en de oudere kan helpen om de juiste 

hulp te krijgen. Zorg er dus voor dat je als welzijnswerker 

zichtbaar bent in de wijk.' 

Grote zorgen maken Inger en Crétien zich over ouderen die noch 

vermogend, noch mondig zijn. En over mensen die geïsoleerd 

leven en hun leven lang eigenlijk al moeite hebben gehad om te 
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participeren en die dat nog moeilijker vinden naarmate ze ouder 

worden. 'Bij die ouderen zien we dat problemen zich snel 

opstapelen. De uitdaging is om die mensen te vinden en erbij te 

betrekken, of liever nog die neerwaartse spiraal te doorbreken.' 

'Het is belangrijk om de professionele en informele netwerken 

goed in kaart te hebben én te benutten.' 

Vertrouwen 
Maar wat als je deze ouderen niet bereikt? Wie heeft daar dan 

een rol in? 'Dat is voor gemeenten een enorme opgave en dat 

blijft het ook', aldus Inger. 'Je kan daar allerlei typen profes-

sionals op inzetten, maar het gaat natuurlijk ook over het ver-

trouwen dat burgers moeten hebben in al die professionals en 

initiatieven die er zijn. Als het daaraan ontbreekt, dan komt er 

geen hulp. Dus je moet als sociaal professional ook goed weten 

in welke mensen of organisaties en clubjes zo’n persoon nog wel 

vertrouwen heeft. Het is belangrijk om die professionele en 

informele netwerken heel goed in kaart te hebben én te 

benutten.Van belang is ook dat professionals in het sociaal 

domein buiten de kaders van hun eigen organisatie moeten 

kunnen bewegen. 'Dat is een uitdaging', beaamt Inger, 'zeker 

wanneer organi-saties elkaar beconcurreren en hulpvragen naar 

zichzelf toe trekken, terwijl een vrijwilligersorganisatie of 

moskee bij een bepaald vraagstuk misschien veel beter was 

geweest. Maar dit krijg je wanneer je als organisatie bekostigd 

wordt aan de hand van de geleverde zorg. Dan kunnen perverse 

prikkels ontstaan met akelige gevolgen.' 

Inspirerende gesprekken en zienswijzen prikkelen je om na te 

denken over je eigen mogelijkheden en hieraan acties te kop-

pelen. Er is veel werk aan de winkel, maar ook heel veel 

potentie: bij ouderen zelf en bij organisaties. Door dat naar 

boven te halen en de ontwikkeling te belonen kunnen ouderen 

die het nodig hebben de goede ondersteuning krijgen. En voelt 

iedereen zich uitgedaagd om zo lang actief te blijven. 
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Tips van Inger en Crétien  

• 'Kies voor ouderenparticipatie en leg de focus op meedoen 

en gewoon je leven kunnen leiden. Niet alles hoeft eerst 

een probleem te worden.' 

• 'Ga vanuit een mediatorrol het gesprek met ouderen in de 

wijk aan. Wat zijn hun wensen en behoeften? Hoe willen 

zij oud worden in de wijk? Een handig gespreksinstrument 

hiervoor is het denkkader van Positieve Gezondheid. Dat 

gaat namelijk niet allen over het fysieke en cognitieve 

functioneren, maar ook over participatie, zingeving, 

leefplezier en welbevinden.' 
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In samenwerking met 

Omroep Brabant 
NOS Nieuws•Zondag, 11:21 

 

Klusbedrijf heeft alleen vrouwen in dienst: 'Veiliger 
dan vreemde man in huis' 
Het klusbedrijf 'Onze Klusvrouw' heeft alleen vrouwen in dienst. 

De vraag naar de klusjesvrouwen blijkt vooral onder ouderen 

groot, zeggen Brabantse zorginstellingen tegen Omroep Bra-

https://www.iph.nl/
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bant. "Met name ouderen vinden een klusvrouw veiliger dan een 

vreemde man in hun woning", vertelt Mariëlle Straatman van 

zorgorganisatie Thebe. Ook de Brabantse zorginstellingen Pan-

tein en Zuidzorg zijn vaste klant van de klusdames, omdat juist 

hun doelgroep vaak wat angstig is voor vreemde mannen in huis, 

stelt de regionale omroep. "Ik ben niet bang voor mannen maar 

een vrouw die hier in huis komt klussen vind ik wel een 

pluspunt", zegt Mariejose van Gestel. Klusvrouw Astrid komt bij 

haar een beugel plaatsen waaraan Mariejose zich kan vast-

houden in de douche. Voor het boren maakt Astrid rustig een 

praatje en neemt ze de tijd om samen met Mariejose de perfecte 

plek voor de beugel te bepalen. "Meedenken en empathie voor 

de klant vinden we heel belangrijk", zegt oprichter Alexandra 

Goes. 

Volgend jaar 60 vrouwen 

Het bedrijf ontstond in coronatijd, toen veel mensen hun huis 

wilden opknappen maar er een groot tekort bleek aan klus-

jesmannen. Inmiddels werken er vijftien vrouwen voor Onze 

Klusvrouw. Goes hoopt volgend jaar zestig vrouwen te hebben 

"die hun mannetje staan om een klus te klaren." Volgens Goes 

kan iedereen klusser worden. Haar bedrijf verzorgt ook 

cursussen om de vaardigheden onder vrouwen te vergroten. De 

klusvrouwen zijn in te huren voor allerlei klusjes, van schilderen 

en behangen tot grasmaaien en kranen vervangen. "Echt hele 

grote verbouwingen doen we niet, daar zijn aannemers voor." 

Hoeveel klusjesvrouwen er in Nederland zijn, is niet helemaal 

duidelijk. Volgens Omroep Brabant staan bij de Kamer van 

Koophandel meer dan 9000 vrouwen ingeschreven als klusser. 

Goes: "Dat zijn niet allemaal klusvrouwen. Dat zijn ook vrouwen 

die schoonmaken of boodschappen doen. Maar het aantal echt 

klussende vrouwen neemt zeker toe."  
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Woordkraker oktober 
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Filippine 61 
 

 
 

 
1. Ontfakkelt soms onnodig gas  
2. Hiermee kan de thermostaat wat omlaag  

3. Kleine rijdende supermarkt 
4. Gekaramelliseerd korstje met behulp van een brander 

5. Enexis en Eneco bijvoorbeeld 
6. Verantwoordelijk kabinetslid voor mijnbouw 

7. Hieronder dreigen 1.2 miljoen mensen in Nederland te raken 
8. Minimaal vereist in 2026 in ieder huis 

9. James Bridges regisseerde deze rampenfilm in 1979  
10. Hulp bij geldproblemen  

11. Manier om voedsel duurzamer te bereiden 
12. Kun je mee koelen en verwarmen 

13. Minister  D66 die zich schrap moet zetten tegen de boeren 
14. Helpt bij verminderen energiekosten  

15. ‘Lichtend’ voorbeeld om niet te snel voor kernenergie te 
kiezen 
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Sudoku Plus nr. 60 
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Oplossing puzzels uit Bij de Tijd nr. 9  
Woordkraker september 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

Filippine 60 
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Oplossing Sudoku Plus nr. 59  
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Column       ervaring 
Het is zondagochtend en ik lig nog lekker 

in bed. Eerst lekker uitgeslapen en toen 

vanuit bed naar de tv gekeken. 

En wat vindt uw Carolien daar nu van, 

zullen sommigen zich afvragen. Ha! Mijn Carolien vindt hier 

helemaal niets van. Of ik kan beter zeggen, die wéét hier hele-

maal niets van. Ze is naar wat is gaan heten ‘een zussenweek’. 

Wat eerst een zussendag was, werd een zussenweekend, een 

aantal zussendagen en is nu dus een zussenweek. Ik juich dat 

enorm toe. Wat Carolien daar in Delft deelt met haar zussen is 

uniek; dat wil zeggen dat vindt ze daarbuiten niet of bijna niet. 

Als ik het goed begrijp, is het dezelfde golflengte waarop zij 

communiceren. Zeven dagen lang samen praten, samen schilde-

ren, samen eten, het doet ze enorm goed. En ik in mijn eentje 

… wel ben ervan verzekerd dat ook ik het goed heb. Op latere 

leeftijd is het contact met met name mijn oudere broer intenser 

geworden. Uren kunnen we met elkaar praten over met name 

onze jeugd, maar ook over alles wat we meemaken. Ik vermoed 

dat ik het ‘broerdagen’ zou kunnen noemen en aldus denk ik ook 

iets van de zussendagen te begrijpen. Daarbij komt dat ik 

‘Einzelgänger’ genoeg ben om met genoegen langer alleen te 

kunnen zijn. In mijn jongere jaren ging ik wel vaker een week 

alleen op reis, Parijs, Barcelona … 

Dat waren vaak therapeutische reisjes als de werkstress mijn 

neusgaten uitspatte. En ze werkten: ik zwierf urenlang door de 

stad, snoof vooral de sfeer op in de verschillende wijken, kijken, 

ruiken, proeven, drinken, zoals de Parijzenaren en Barcelonezen 

dat doen. Heerlijk! Alleen in mijn eentje in een restaurantje eten 

was aanvankelijk moeilijk. Samen eten is het moment op de dag 

dat je je ervaringen van de dag, je impressies, deelt met je 

geliefden. Dat gaat moeilijk als je alleen bent en wel de behoefte 
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hebt om te delen. Op enig moment ben ik begonnen een klad-

blokje en pen mee te nemen en op te schrijven wat ik allemaal 

zag en hoorde als ik in een restaurant zat. Dat had meteen de 

eerste keer al, ik at in Parijs in een bistrootje aan de rue Vaugi-

rard, als onverwacht gevolg dat ik met meer egards behandeld 

werd; wellicht dachten ze dat ik journalist was of misschien wel 

een culinair recensent … hoe dan ook de bediening werd 

vriendelijker en ik genoot ervan. Toen er een bloemenverkoop-

ster de bistro binnenkwam, kocht ik van haar een mooie roos en 

bood die mijn serveerster aan. Nou, wat zal ik zeggen, ik had 

bijna geen rekening geoffreerd gekregen. 

Ik maak wel een rare omweg, merk ik, maar kom nu aan wat ik 

eigenlijk wil vertellen. Ik keek namelijk naar een aflevering van 

Buitenhof en werd geraakt door een gesprek tussen 

Maaike Schoon en Tim ’S Jongers, de nieuwe direc-

teur van de Wiardi Beckman Stichting. ’S Jongers 

spreekt Vlaams en is wat moeilijk te verstaan, maar 

wat hij zegt komt bij mij binnen. Het gesprek gaat over de te 

verwachten “armoedeval” voor, schat hij, zo’n twee miljoen 

mensen. ”Ik vind het goed dat we gaan compenseren, maar het 

is te laat. Rond januari hebben we zes Johan Cruijff Arena’s vol 

met kinderen die in armoede leven; een stille humanitaire ramp, 

we gaan nu de schok zien en dan moet het herstel nog komen.’ 

Koren op mijn molen natuurlijk, want ik vind met hem dat de 

regering volstrekt onvoldoende doet voor alle mensen die door 

inflatie en hoge energierekeningen in de problemen komen. ’S 

Jongers komt met een opmerkelijke analyse. Niet van het 

probleem, dat spreekt volledig voor zichzelf, maar van een deel 

van de oplossing. 

’S Jongers pleit voor meer ervaringsdeskundigheid in alle func-

ties. Nu wordt eigenlijk alleen gekeken naar het niveau van 

opleiding: een mastergraad gaat altijd boven aantoonbaar 

belangrijke ervaring. Daar moet verandering in komen, zegt hij, 
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want te vaak oordelen politici, ambtenaren over bijvoorbeeld de 

toeslagenaffaire, de Wmo of de bijstand zonder dat ze echt 

weten wat de precieze situatie van de betrokkenen is. Laat staan 

dat ze begrip of compassie met de doelgroep hebben. 

Laat ik het zo zeggen: ik vind dat een uitstekend voorstel! En 

dat weet ik uit eigen ervaring. 

Carolien noemt mij altijd een prima leraar. Als ik dat ‘prima’ 

verander in ‘goede’ kan ik me daarin vinden.  

Mijn stellige overtuiging is, dat mijn eigen ervaringen in het 

onderwijs, ik bedoel als leerling, mij extra bagage gegeven 

hebben. Die ervaring heeft mij gevormd tot de docent die ik ben. 

Ik was een uiterst ongemotiveerde leerling op het gymnasium in 

Maastricht. Het enige wat mij interesseerde was sport en school 

was voor mij een instituut dat mij daarvan afhield. Gevolg was 

dat ik me iedere dag kapot verveelde. Een deel van de tijd had 

ik nodig om het huiswerk, dat ik uiteraard nooit maakte, over te 

schrijven van mijn buurman. Maar dan bleef er nog genoeg tijd 

over om me te vervelen. En dan ging ik kattenkwaad uithalen. 

Te gênant voor woorden. Ontelbare keren ben ik de klas 

uitgezet. En jaar na jaar werd ik steeds slimmer in het met zo 

weinig mogelijk inzet toch net over te gaan. Maar wat die periode 

me geleerd heeft, is van onschatbare waarde gebleken toen ik 

zelf voor de klas kwam te staan. Alles wat mijn leerlingen bij mij 

probeerden uit te halen, herkende ik meteen. Had ik zelf al 

gedaan en nog vervelender ook. En als succes uitblijft, stopt het 

‘geklier’ vanzelf. Niet alleen voorzag ik wat ze probeerden uit te 

halen, maar ik had er ook begrip voor. Logisch met mijn 

achtergrond. En juist dat ik er begrip voor op kon brengen 

waardeerden mijn leerlingen zeer. Stel je eens voor dat politici 

dat zouden kunnen.  

Levenservaring telt! I rest my case! 
 

Doosje 
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Recept van de maand oktober  
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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 
 

“Dementie verandert je leven” 

 
10 okt  19.30u    Meteoor 
 

 

______________________________ 

 
 Kinepolis Oss 

 
 do 13 oktober   

 
 “To Olivia” (over Roald Dahl) 

 

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

 
  

Bestuur 
 

Aspirant voorzitter 

Dhr. 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 

Dhr. Wim Essenberg 
Web: asvossmaasland.nl 

Mail:  info@asvossmaasland.nl 

 
 

Aspirant lid 

Dhr. 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


   



 

 

K  i  he  G lfbad ge ie e  a
he  le aa b d f ec ea ief
e e . V  ee  i f a ie:

.g lfbad. l


