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Agenda     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten in de kleine zaal van de “De Kortfoort” 

elke maandag (half uur) 13.30 uur kleine zaal computercafé 

elke dinsdag 14.00 uur tekenen en schilderen (1)  

elke woensdag  14.00 uur tekenen en schilderen (2) 

maandag 4 en 18 dec      14.00 uur computercursus 

maandag 11 dec  14.00 uur bestuursvergadering 

 

Activiteiten deze maanden 

  5 dec koffie drinken bij tuincentrum Coppelmans 

  7 dec 6e en laatste lezing over de Middeleeuwen 

  9 december busreis naar kerstmarkt Keulen 

13 december bijeenkomst groep ‘belangenbehartiging’ 

20 december kerstdiner in Miens eethuis 

  

Activiteiten langere termijn 

10 januari Nieuwjaarsreceptie 

21 februari Jaarvergadering 

  

Personalia 

      

 Kroonjaren   

4 december mevr   Lammerts 80 

     

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. 

 

https://www.bing.com/images/search?q=agenda+afbeelding&view=detailv2&&id=EC44DDB2948D4954C2D590E5EEDA0ACA824D0110&selectedIndex=0&ccid=eFiW1p5M&simid=608051659355325826&thid=OIP.M785896d69e4ce38d1024488a24b9384co0
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De voorzitter aan het woord  

      

 

De elfde van de elfde is voor mij een belangrijke dag. Nee, 

niet vanwege de start van het carnaval, maar vanwege de 
start van een nieuwe periode in mijn leven: een start 
waarbij het moeten werken verleden tijd werd.  

Bofkont ben ik; ik was pas 59 jaar !! 
Geheel vrijwillig was het niet. Er kwam een reorganisatie waarbij 

mijn werk onder druk kwam te staan en als jou dan een aardige 
regeling wordt aangeboden, dan ga je rekenen en neem je een 
besluit. Voor mij was dat dus  ‘stoppen met werken’. 

Als ik vandaag de krant lees, zie ik een dringende oproep van de 
FNV om deze leeftijd te bevriezen voor mensen met een zwaar 

beroep.  
Ik denk, dat dit best te rechtvaardigen is en je niet alleen moet 
kijken naar de effecten op de schatkist. Maar over welke effecten 

hebben we het dan ? Het later betalen van de AOW of dat mensen 
met een zwaar beroep de eindstreep vaak niet halen. Dan zijn de 

kosten beslist hoger (uitkering, zorgkosten). Dat de politiek (de 
voorstanders) alleen kijkt naar de AOW is dus niet reëel !! 
Een ander aspect vind ik, dat mensen met een zwaar beroep vaak 

vroeg zijn begonnen met werken en daardoor tussen de 40 en 50 
jaar aan de bak moeten. Voor veel niet zware beroepen is langer 

doorgestudeerd en met hetzelfde eindpunt werk je dus korter. 
Begin je vroeg met werken, dan draag je ook vroeg bij aan de BV 
Nederland, want je betaalt naar vermogen belasting. Studeer je 

langer door, dan profiteer je dus langer van de BV, ook al moeten 
studenten tegenwoordig studieleningen afsluiten; die dekken de 

totale studiekosten niet. Natuurlijk betaal je als je hoger opgeleid 
bent, meer belasting, maar alles naar vermogen. 

Een ander sterk punt van de FNV vind ik, dat je met een hoger 
salaris meer mogelijkheden hebt om te sparen en dat je daardoor 
kunt kiezen om eerder te stoppen met werken. 

Alhoewel mijn inkomen destijds niet super hoog was, had ik wel de 
mogelijkheid om het met minder te doen dan mijn salaris en dat 

kan beslist niet met een salaris lager dan modaal. 
Ik hoop, dat er iets beters uit de discussie gaat komen en dat 
vermeende effecten op de schatkist niet leidend blijven zijn. 
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Kerstdiner 
We gaan dit diner genieten bij Miens 
Eethuis in de Monsterstraat 5 in Oss. 
 

Het diner begint om 18.00 uur, maar 
voor het drankje vooraf nodigen wij u 

uit om 17.45 uur 
 
Het wordt een 3 gangen menu, 

waarbij u bij het voor- en hoofdmenu 
kunt kiezen uit 3 gerechten, inclusief 

vegetarisch.   
 
Het welkomstdrankje is inbegrepen, de overige consumpties zijn 

voor eigen rekening 
 

Leden betalen € 15,00 en een introducé (max. 1 p.p.) € 25,00. 
U kunt zich nog opgeven, maar vol is vol; er zijn ongeveer 

40 plaatsten. 
Opgeven bij George Bogaers vóór 15 december 2017.  
Hebt u nog niet betaald, doe dat dan nu op de rekening van de 

vereniging met vermelding kerstdiner. N.B. Betaalt u ook voor een 
ander, vermeld dat dan bij uw betaling ! 

 
 

Koffiedrinken 
Zoals we u al middels een extra 
nieuwsbrief hebben aangekondigd, 

gaan we in de maand december 
koffiedrinken in het tuincentrum 

Coppelmans. 

We doen dit op woensdag 
5 december en bieden u 2 kopjes 

koffie met 1x wat lekkers in de Sintsfeer aan. 

De koffie staat klaar om 11.00 uur, maar vooraf kunt u al over hun 

sfeermarkt lopen en wellicht al wat kerstinkopen doen. 

Adres: Tuincentrum Coppelmans, Frankenbeemdweg 50, Oss. 
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Kerstmarkt Keulen 2017  
Zaterdag 9 december 
Omdat voor de kerstmarkt vorig jaar te 
weinig deelnemers waren, hebben we de 
busreis nu op een zaterdag gepland, 

waardoor wellicht meer mensen mee zouden 
gaan. Dat is ook zo, op dit moment zijn het 

er 45. Consequentie is helaas wel, dat onze 
bus na 15.00 uur niet meer de (Alt)stad in 
mag. Op de heenreis stappen we wel uit vlak 

bij de Dom in de Komödienstraβe. 
Terug echter rijden we vanaf de Komödienstraβe met een gratis 

shuttle bus die ons in ± 20 minuten naar parkeerterrein P22 brengt 
waar, onze bus klaarstaat voor de terugreis. Om toch voldoende 

tijd te hebben, vertrekken we iets vroeger dan eerder aangegeven. 
 
Gegevens voor de busreis 

 De bus vertrekt vanaf de parkeerplaats aan de Joost van den 

Vondelstraat in Oss (tegenover de Da Costastraat). 

 De bus staat om 10.25 uur voor en vertrekt 10.40 uur. 

 We zijn dan om 13.00 uur in Keulen (Komödienstraβe). 

 We nemen de pendelbus terug om uiterlijk 16.45. 

Onze bus staat dan op tijd gereed op de parkeerplaats. 

 We zijn terug in Oss om ± 19.15 uur. 

 Noodtelefoonnummer voor deze dag is: 

06 26 478 225 en in Duitsland 0031 6 26 478 225 

 We reizen met een bus van Maaskant Reizen. 

    Vergeet uw Paspoort of ID niet   

Er zijn nog enkele plaatsen. Opgeven bij George Bogaers, maar vol 

is vol ! 
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Contributie 2018 

 
Jawel, er zijn heel vlotte leden die 

in november hun contributie voor 
het komende jaar al betalen. Beste 
mensen doe dat dit jaar niet, want 

we gaan het anders organiseren. 
Begin 2017 hebben de leden die 

aanwezig waren op de jaarvergade-
ring toestemming gegeven om de 

contributie via automatische incasso te gaan innen. 

Op dit moment ben ik bezig met de bank afspraken te maken over 
hoe ik dat moet inrichten. Wanneer deze afspraken gemaakt zijn, 

krijgt u bericht en zo nodig een formulier om toestemming te 
geven. 
Volgens de statuten moet u vóór 1 januari uw contributie hebben 

betaald. Dit jaar dus niet ! Als het automatisch incasseren door- 
gaat, stuur ik de opdracht pas eind januari de deur uit. Mooi na de 

dure feestdagen !! 

 

 

 Dus alstublieft, maak uw contributie nog niet over !! 
 

 

Nieuwe leden 

 

 
Wacht niet tot januari om lid van onze vereniging te 
worden. Wie nu lid wordt, is dat gratis tot 1 januari 2018  

en mag dan ook aan onze activiteiten meedoen, inclusief de 
busreis naar Keulen. 
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Oproep 

 
Op de laatste ledenvergadering hebben zich 9 leden opgegeven 

voor wat ik maar zal noemen de groep ‘belangenbehartiging’. Een 
verheugend aantal, dat samen zal proberen vorm en inhoud te 
geven aan de belangenbehartiging voor senioren in onze 

gemeente. Op 13 december om 20.0u komt deze groep voort het 
eerst bij elkaar in de Meteoor (ouder Litherweg20).  

Uiteraard zijn andere geïnteresseerden daarbij ook van harte 
welkom. 
 

De volgende oproep heeft te maken met het werk van de ‘BBG’ 
(BelangenBehartigingGroep). 

 
De gemeenteraadsverkiezingen vinden weer plaats in maart 
2018. Wij zoeken informatie over ouderbeleid in de 

gemeente Oss. 
Wil een ieder die welk nieuws dan ook over beleid voor 

senioren ziet of leest, dit a.u.b. bewaren en aan mij 
doorspelen: uitgeknipt, gescand, gekopieerd, per email of 
per post …  

Bij voorbaat hartelijk dank ! 
 

 
rein.akkermans@home.nl 
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Filippine nr. 5 

 

 
 
1. Keizer van Japan in de 2e wereldoorlog  
2. Bekend Japans automerk  
3. De bijnaam van de 2e atoombom op 9 augustus 1945  

4. Militaire dictator in het oude Japan en tevens titel van een tv 
serie over het feodale Japan uit 1980 met Richard 

Chamberlain die per ongeluk landt in Japan  
5. Hier viel op 6 augustus 1945 de eerste atoombom  

6. Traditioneel snaarinstrument  
7. Krijgersklasse in het pre-industriële Japan 
8. Japanse gezelschapsdame  

9. Japanse bloemschikkunst     
10. Wapen waarmee in een ceremonie harakiri wordt gepleegd 

11. Hij behaalde in 1964 in Tokio voor Nederland de eerste 
gouden judomedaille  

12. Belangrijkste aandelenindex van de beurs van Tokio  

13. Naam voor het oude Japan 
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Sudoku Plus nr. 4 

De volledig ingevulde puzzels kunt u sturen naar Rein Akkermans:  
van Sonsbeeckstraat 12, 5344 JB Oss of rein.akkermans@home.nl 
De winnaar wordt beloond met gratis koffie op de koffie-ochtend 
van de ASVO, iedere eerste woensdag van de maand in: 

Miens Eethuis, Monsterstraat 5, 5341 EB Oss 
 

 

 6 2       

  7  2 8 9 1  

   7     4 

   9 1  3   

 8   6   7  

   2  7   9 

6   3 7 1  9  

  3  5  1 6  

     4   2 

   7 6     

    1   5  

  9   3   6 

 6 7 9    2  

  5  4  6 1  

 4 2      8 
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Oplossingen puzzels uit Bij de Tijd nr.10 

Filippine nr. 4 
 

  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sudoku Plus nr.3 
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Bijdragen voor BdT van Leden  

Een ieder die ook graag een bijdrage aan BdT wil leveren, is van harte 

welkom.  De beslissing over al dan niet plaatsen blijft liggen bij de 
redactie. 

  

  

 

 

Poëzie 

 

 

       

      Donkere luchten; 

 

      een priemende zonnestraal 

 

      breekt door de wolken 

 

      Cilian 
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Column    Juul van de Kolk     Seniorenbrein     

Wat gebeurt er in het brein van een vijftigplusser. Slaat vooral de 
lichamelijke aftakeling toe of is er ook sprake van ontwikkeling en 
aanvullende en nieuwe capaciteit ? Wat kunnen we er aan doen ? 

Andre Aleman heeft nu weer een nieuw boek ‘Je brein de baas’ 
geschreven, waarin hij afstand neemt van neurobioloog Dick Swaab 

in ‘Wij zijn ons brein’. 
Uit hersenonderzoek blijkt dat ouderen beter zijn in belangrijke 
cognitieve taken zoals complexe beslissingen nemen en het 

omgaan met emoties. Ouderen denken  langzamer en hun 
wittestofgeleidebanen, nodig voor denksnelheid, nemen af. Beter  

dan jongeren kunnen zij tevens een beroep doen op de andere 
hersenhelft. Jongeren kunnen nieuwe informatie wel sneller 

verwerken. Ouderen zijn minder impulsief, hun denken is stabieler. 
Zij plaatsen de informatie beter in zijn context. Daardoor kunnen 
zij beter adviseren.  

De denksnelheid gaat het eerst achteruit. Plannen en organiseren 
kunnen jongeren beter. Het geheugen begint te haperen na je 

twintigste. Wie zijn geheugen activeert, heeft daar minder last van. 
Mentale vermogens zoals inschatten van situaties, sociale 
verbanden leggen en inzicht in groepsprocessen nemen toe. 

Ouderen zijn gelukkiger, hebben minder last van negatieve emotie 
en zijn beter bestand tegen psychische stoornissen. Volop 

meedoen, mentaal actief blijven, sociale contacten onder-houden, 
uitdagingen aangaan, gezonde voeding en consequent bewegen 
zijn de beste recepten.  

Veel neurobiologen gaan ervan uit dat ons brein zich ontwikkelt als 
een chemisch biologisch evolutieproces. Het brein is de basis voor 

ons denken en bewustzijn. Het onbewuste is doorslaggevend. Van  
vrije wil kan geen sprake zijn. 
Aleman vind dat het onbewuste wordt overschat. Je kunt wel 

degelijk  concreet invloed uitoefenen op je bewustzijn. Waarom 
wordt er zoveel geld uitgegeven, als dat niets oplevert. 

 

Reacties naar: tel. 0412-623026, e-mail: juul.vd.kolk@home.nl  
 

mailto:juul.vd.kolk@home.nl
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OPINIE    Rein Akkermans   Vreugde en zorg   

 
Kleinkinderen zijn, naar mijn vaste overtuiging, bovenal  een gods-
geschenk. 

Toen bijna negen jaar geleden mijn 
kleinzoon geboren werd, in Brussel, 
werd ik verrast door de mate van 

vreugde die ik ervaarde. Natuurlijk 
had ik me op zijn komst verheugd, 

maar dat het me zo zou raken, had 
ik niet echt verwacht. 
Onder andere omdat ze in Belgie wat 

minder strikt zijn, waar het gaat om 
schoolverzuim, kwam kleinzoonlief 

meerdere keren per jaar een hele week bij ons logeren. Het was 
telkens een feestje te zien hoe die kleine dreumes zich 
ontwikkelde: zijn eerste woordjes, zijn eerste stapjes, zijn eerste 

‘eigen’ mening … 
Natuurlijk heb ik die ontwikkeling ook meegemaakt bij mijn eigen 

twee jongens, maar het lijkt nu net alsof ik bij mijn kleinzoon het 
meer bewust, intenser mee beleef. 
Een groot goed, zou je dus zeggen, maar de situatie is toch wat 

gecompliceerder dan dat. Want het zijn niet alleen de leuke, 
feestelijke dingen die ik zo sterk ervaar; ook de zorg, merk ik, 

ervaar ik intenser. En dan bedoel ik zowel zorg in het klein als in 
het groot: zorg die alleen hem betreft naast zorg over de wereld 

waarin hij verder zal opgroeien. 
Ons kleine mannetje is een bijzonder pienter kereltje, dat al snel 
‘ver voor de troepen’ kan lezen en rekenen. En dat, zo weet ik uit 

mijn ervaring van veertig jaar voor de klas, is niet alleen maar een 
groot goed. Ik heb gezien hoe kinderen, die hun leeftijdgenoten te 

ver vooruit gingen, een klas mochten/moesten overslaan. En hoe 
dat in verreweg de meeste gevallen problemen opleverde voor de 
‘slimmeriken; vooral problemen op sociaal gebied.  

Wij zijn dan ook zeer opgelucht dat de ouders van onze kleinzoon, 
uiterst terughoudend zijn ten aanzien van het overslaan van een 

klas. Zeer regelmatig overleggen zij met zijn school over nieuwe 
manieren om hem extra stof aan te bieden, hem extra te prikkelen. 
Maar misschien nog wel blijer zijn wij met hun voornemen om hem 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=po+mUMkg&id=3D5A91876074D10B8655087653B74BF4985DA537&thid=OIP.po-mUMkg92sjwiirHbtG0gEsDf&q=afbeelding+van+kind+in+wieg&simid=608004170866755702&selectedIndex=42
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te prikkelen zich zo breed mogelijk te ontwikkelen: behalve op  
intellectueel niveau ook op muzikaal, creatief en sportief gebied. En 

kleinzoonlief gedijt hier goed bij. Toch baart hij met zijn 
voorlijkheid ons ook zorgen. Misschien herkent u onderstaande ook 

wel. 
Kleinzoon is gewend op school, op de Buitenschoolse opvang, maar 

ook thuis veelvuldig op de computer 
te werken. Eerlijk is eerlijk, hij is er 
bijzonder handig mee, handiger dan 

zijn grootouders. Wanneer hij bij 
ons logeert, mag hij ’s ochtends 

drie kwartier op mijn iPad en om 5 
uur nog een uurtje. Hij speelt dan 
allerlei spelletjes en is momenteel 

vooral gefascineerd door filmpjes 
waarin het spel ‘minecraft’ gespeeld wordt en ene Enzo Knol daar 

commentaar bij levert. Ik begrijp werkelijk de lol hiervan niet goed, 
maar hij vindt het in ieder geval geweldig. Alleen … en hier komt 
mijn zorg om de hoek kijken, als hij dan na de nodige keren 

aandringen de iPad uitzet, gebeurt er iets met hem. Dan is hij 
nukkiger, meer in zichzelf gekeerd  en duidelijk minder open naar 

ons. Wij moeten dan echt ons best doen om het samen weer 
gewoon gezellig te maken. Dat lukt ook steeds, maar toch. Een wat 
duister kantje van de gedigitaliseerde wereld. 

Een wereld die mij sowieso veel zorgen baart. Welke maatschappij 
laten wij aan onze kinderen na ? Nog steeds een leefbare wereld ? 

Doen wij genoeg voor het milieu en leven wij voldoende voor hoe je 
op een verantwoorde manier omgaat met moedertje aarde, met 
mens en dier en dan vooral natuurlijk de medemens.  

In dit opzicht ben ik somber. Wanneer ik het nieuwe regeerakkoord 
bestudeer, mis ik daarin toch erg veel oprechte zorg voor milieu, 

voor de zwakkeren in de samenleving, voor de minder bedeelde 
senioren …. en voor een leefbare wereld voor onze kinderen en 
kleinkinderen. 

Een terechte zorg, vind ik, maar ik zal en wil er met alle macht 
voor zorgen dat die niet het plezier bederft in het zien opgroeien 

van ons kleinkind. Een plezier dat ik bij deze alle grootouders 
toewens  
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=S+JU65tQ&id=E4C995D5A231D9981B1800D7CECE275FAA55648C&thid=OIP.S-JU65tQMSyqYRW2HaeuHgEsDH&q=afbeelding+van+kind+met+ipad&simid=608005785774131608&selectedIndex=260
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Uw aandacht waard ! 

 

    Algemene 

Senioren Vereniging 
    Oss /Maasland 

 ____________________ 

 

_____________________ 

    

 

Rijbewijskeuring 
Regelmatig wordt in “de Hille” in 
Oss een rijbewijskeuring gehouden. 

U kunt zich hiervoor aanmelden 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 
Het Alzheimer Café Oss-Maasland in 
ontmoetingscentrum ‘de Binnenstad’ 

St. Barbaraplein 6 5341 LK in Oss, 
is open vanaf 19.00 uur en het 

programma start om 19.30 uur en 
duurt tot 21.30 uur. De toegang en 
de koffie zijn gratis. U bent van 

harte welkom. 

 
 
Een middagje film was nog nooit 

zo gezellig ! Cine+ is een heerlijke 
filmmiddag voor iedereen die de 50 
jaar nadert of al ouder is, maar zich 

nog jong van geest voelt. Kijk voor 
het aanbod op: cine+.nl 

  
  
 

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

 

Bestuur 
Secretariaat 

Dhr. J.K. Groot (Jaap) 

Nieuwe Brouwerstraat 17, 5341 RZ 

Oss,  

0412 624726,  

j.k.groot@hccnet.nl 

Ledenadministratie  

Dhr. G. Bogaers (George) 

Reviusstraat 1, 5344 XE, Oss  

0412 637501 

georgebogaers43@gmail.com   

Geef al uw wijzigingen, dus ook 
persoonlijke, door aan de 
ledenadministratie. 

Voorzitter 

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

Kasteleinstraat 20, 5345 PT, Oss, 

0412 633372; 

aad.wildenburg@kpnplanet.nl 

 

Penningmeester 

Vacature 

 

 

Bestuurslid (vacature) 

  

 PR & communicatie 

 Dhr. R. Akkermans (Rein) 

 Van Sonsbeeckstraat 12 

 5344 JB Oss 

 0412-639698  

 rein.akkermans@home.nl  

 

  

Coördinator Lief en Leed 

Mevr. Wildenburg-Saalbrink (Cilian) 

Kasteleinstraat 20, 5345 PT, Oss, 

0412 633372; 

aad.wildenburg@kpnplanet.nl 

 

  

 

Webmaster 

Johan Niewohner 

 

Web: asvossmaasland.nl 

Mail:  info@asvossmaasland.nl 

Bankrekening 

IBAN: NL66 RBRB 0928 9248 74  

t.n.v. ASVOss,Maasland 

   

Activiteiten “De Kortfoort” Floraliastraat 93, 5342 BH Oss  

0412 636 310 

mailto:j.k.groot@hccnet.nl
mailto:georgebogaers43@gmail.com
mailto:aad.wildenburg@kpnplanet.nl
mailto:rein.akkermans@home.nl
mailto:aad.wildenburg@kpnplanet.nl


 

   


