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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 15, 22,29 jan      14.00 uur computercursus 

maandag 8 januari  14.00 uur bestuursvergadering 

 

Activiteiten deze maanden 

          

10 januari Nieuwjaarsreceptie 

      

Activiteiten langere termijn 

  

21 februari Jaarvergadering 

  

 
Personalia 

      

 Kroonjaren   

15 januari mevr M. Stephan toe Water 95 

15 januari dhr W.F. Smits 85 

20 januari mevr R. Jansen van Dijk 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. 

 

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  

      

 

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden, weer 

een jaar is voorbij. Een jaar waarin voor onze vereniging 
veel gebeurde. Elke maand naast het koffiedrinken een 
activiteit, soms klein, maar veelal interessant. 

Als organisator  van de activiteiten voelt het bestuur zich gevleid, 
dat het positieve reacties van u kreeg  voor die activiteiten.  

Maar er was dit jaar meer om over terug te denken. In september 
hebben we met een aantal leden gesproken over hoe het verder 
met onze vereniging zou moeten. Onze wezenlijke doelstellingen 

kwamen niet uit de verf en bestuurlijk moesten we het nog altijd 
doen me dezelfde vier mensen. Je kunt dan denken, we gaan door 

totdat de laatste het licht uitdoet, maar zo werkt het bij deze vier 
enthousiaste mensen niet. Daarom werd in oktober een Algemene 
Vergadering gehouden, waarin we duidelijk hebben gemaakt hoe 

we verder zouden kunnen gaan en onder wat voor voorwaarden. 
Tot onze verbazing werd snel duidelijk, dat de aanwezigen op deze 

Algemene Vergadering door wilden gaan en daarvoor ook de 
consequenties aanvaardden die nodig waren om door te gaan. 
Dus verschijnt eind december weer deze “Bij de Tijd” voor de 

eerste maand van 2018. 

Natuurlijk zijn we er nog niet. Willen we continuïteit, dan zullen we 

als vereniging moeten groeien, liefst met jongere leden, maar ook 
oudere leden zijn uiteraard van harte welkom. Ik heb het al eens 
eerder aangegeven, maak uw introducés enthousiast en lid. Dan 

kunnen zij  altijd aan onze activiteiten meedoen en kunnen zij ook 
meepraten over zaken die wij als senioren belangrijk vinden. 

 

We sluiten de deur van het oude jaar 

en zetten die voor het nieuwe jaar weer 
wagenwijd open. 

Ik wens u allen een goed 2018 ! 
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December feestmaand 

 
December is een maand, waarin we allemaal samen dingen willen 

vieren. Maar helaas is dat ‘samen’ niet voor iedereen weggelegd.  
Als vereniging proberen we daarom juist in deze maand activiteiten 
te organiseren die dit ‘samen’  wel mogelijk te maken. 

 

Ons eerste samenzijn was het koffiedrinken     

bij tuincentrum Coppelmans.    

  

 

Daarna volgde de busreis naar Keulen. 
Keulen is natuurlijk een erg mooie stad, waar 

iedereen aan zijn of haar trekken kan komen wat 
ook van deze reis beslist kan worden gezegd. 
De Paraplu’s waren gelukkig niet nodig; sneeuw 

en regen waren ons uiteindelijk goed gezind. 
Tijdens de busreis op de heenweg hadden we 

nog wel last van het weer, maar bij aankomst in 
Keulen speelde alleen de soms harde en koude 
wind ons parten. 

Na afloop was iedereen enthousiast. Men had 1 
of 2 markten bezocht en er vaak leuke dingen gekocht. Ook de 

Dom is door meerdere mensen bezocht en net als de musea in de 
buurt van de Dom. 
De terugreis begon met een shuttle-bus die ons naar een groot 

parkeerterrein bij de Messe bracht. Het was daar even zoeken naar 
de eigen bus, maar mooi op tijd konden we toch richting Oss 

vertrekken. 

En dan wacht ons nog het kerstdiner bij ‘Miens”. 

Hiervoor hebben zich 38 mensen opgegeven. Wij 
hopen, dat we als vereniging een mooie bijdrage 
hebben gegeven aan de omkosten en wensen u 

nog een fijne voortzetting van deze maand met 
een goed uiteinde. 
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Impressie van koffie-uurtje bij Coppelmans 
  
Op 5 december was het koffiedrinken bij tuincentrum Coppelmans. 
Zoals dat tegenwoordig gaat bij tuincentra, moest je eerst langs 

alle opstellingen met planten en nu ook veel kerstspulletjes. Niet 
echt een straf natuurlijk en … aan het eind van de route vond je 

dan de voor de ASVO gereserveerde ‘koffietafel’. 
De opkomst was deze keer verheugend hoog en iedereen liet zich 
de aangeboden koffie en speculaas met spijs goed smaken. 

 
 

NB: in verband met met de Nieuwjaarsreceptie op 10 januari 
       is er geen georganiseerd ‘koffie drinken’ op 2 januari. 
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NIEUWJAARSRECEPTIE                   officiële uitnodiging 

 

 

 

HET IS MET BIJZONDER VEEL GENOEGEN DAT HET 

BESTUUR VAN DE ASVO  ALLE LEDEN  UITNODIGT 

       VOOR DE NIEUWJAARSRECEPTIE OP  

10 JANUARI 2018 

 

De receptie vindt plaats in de Meteoor, Oude Litherweg 20. 

Aanvang 14.00u. 

 

Het gezellig samenzijn zal worden  gelardeerd met de 

Nieuwjaarsspeech van de voorzitter. En uiteraard ook weer 

met glühwein  en lekkere hapjes. 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=0KstkK0G&id=09A4965C6100FC0B8DC6111171C055265535FF2B&thid=OIP.0KstkK0GUOO51QwiFkyd0QEsCW&q=toosten+op+nieuwe+jaar+afbeeldingen&simid=608030692317989071&selectedIndex=92
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=FEK4hf5Z&id=A8A1D2C3C1DD60A6C9071F28E92548978E8F043D&thid=OIP.FEK4hf5ZfvprWL3pVMo6TgEsDH&q=toosten+op+nieuwe+jaar+afbeeldingen&simid=608024142456819422&selectedIndex=244
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=TAA8a44W&id=D2C75FDB35BBCA463A26DB78B1F9D4B287134BCA&thid=OIP.TAA8a44WxLWBaqhIIYpPqADsEs&q=kerstversiering+afbeeldingen&simid=608015256218374057&selectedIndex=134
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=TAA8a44W&id=D2C75FDB35BBCA463A26DB78B1F9D4B287134BCA&thid=OIP.TAA8a44WxLWBaqhIIYpPqADsEs&q=kerstversiering+afbeeldingen&simid=608015256218374057&selectedIndex=134
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=TAA8a44W&id=D2C75FDB35BBCA463A26DB78B1F9D4B287134BCA&thid=OIP.TAA8a44WxLWBaqhIIYpPqADsEs&q=kerstversiering+afbeeldingen&simid=608015256218374057&selectedIndex=134
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=TAA8a44W&id=D2C75FDB35BBCA463A26DB78B1F9D4B287134BCA&thid=OIP.TAA8a44WxLWBaqhIIYpPqADsEs&q=kerstversiering+afbeeldingen&simid=608015256218374057&selectedIndex=134
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=TAA8a44W&id=D2C75FDB35BBCA463A26DB78B1F9D4B287134BCA&thid=OIP.TAA8a44WxLWBaqhIIYpPqADsEs&q=kerstversiering+afbeeldingen&simid=608015256218374057&selectedIndex=134
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=TAA8a44W&id=D2C75FDB35BBCA463A26DB78B1F9D4B287134BCA&thid=OIP.TAA8a44WxLWBaqhIIYpPqADsEs&q=kerstversiering+afbeeldingen&simid=608015256218374057&selectedIndex=134
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=0KstkK0G&id=09A4965C6100FC0B8DC6111171C055265535FF2B&thid=OIP.0KstkK0GUOO51QwiFkyd0QEsCW&q=toosten+op+nieuwe+jaar+afbeeldingen&simid=608030692317989071&selectedIndex=92
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Jaarvergadering  

 
De jaarvergadering staat weer voor de deur. Deze  vergadering is 

het moment om met het bestuur over het wel en wee van onze 
vereniging te praten.  
Als bestuur leggen we dan verantwoording af over wat we in 2017 

voor u hebben gedaan en daarna praten we met z’n allen over wat 
we in 2018 willen gaan doen. 

Ook al is uw vertrouwen in het bestuur goed, toch vindt het 
bestuur het belangrijk u op de jaarvergadering te ontmoeten en 
met u van gedachten te wisselen. Het bestuur is immers niet de 

vereniging,  dat zijn wij samen. 
Dus noteer dik omlijnd in uw agenda woensdag 21 februari 2018 

jaarvergadering ASVO. 
Ik reken en hoop op een grote opkomst. Tot dan !! 
  

Aad Wildenburg, voorzitter 

 

 

 
 
 
 

 

  JAARVERGADERING 

 

        woensdag 21 februari 

        14.00u 

        De meteoor 
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Windows 10 updates      computercursus 

 
Windows 10 houdt ons bezig, 

regelmatig verschijnen kleine updates 
om foutjes in het systeem op te 
lossen, maar soms ook een hele grote 

update, waardoor we niet meer goed 
weten hoe we een handeling moeten 

uitvoeren. 
Ook ik loop daar tegenaan en was dus onlangs blij, dat er een 
updateboekje bij Visual Steps verscheen. Dat boekje geeft weer 

enig houvast, maar vormt ook een goede reden om het te 
gebruiken voor een cursus.  

Op maandag 15 januari 2018 gaan we in de computercursus aan 
de slag met de updates van Windows 10 en ik gebruik daarbij het 
door de Sint geschonken boekje als leidraad. U hoeft dat boekje 

niet aan te schaffen, maar het is natuurlijk wel handig als naslag 
om het thuis nog eens rustig iets te bekijken en te herhalen. 

Hebt u een eigen laptop met geüpdatet Windows 10, dan is dat 
mooi; dan werkt u op uw eigen laptop. Hebt u een vaste computer, 
dan is dat geen probleem. We hebben nog een paar laptops op de 

club beschikbaar. 
Er hebben zich al een paar deelnemers aangemeld, maar er is nog 

plaats, dus waag de stap en doe mee. 

Opgeven kan bij Aad Wildenburg en geef dan ook aan, of u met uw 
eigen laptop komt of gebruik wilt maken van een laptop van de 

club. 
Schroom niet en denk niet, “dat is niets voor mij”. Wij zijn geen 

commerciële instelling en dus gaat het er bij ons rustig aan toe. Wij 
vinden het ook belangrijk dat het gezellig is om het samen te doen. 

De cursus is gratis ! U betaalt alleen voor uw kopje koffie of thee 
dat we halverwege de les bestellen. 
We beginnen om 14.00 uur. Dan willen we dat de laptops klaar zijn 

voor gebruik en om ±14.45 bestellen we de consumpties. We 
eindigen zo tussen 15.30 en 16.00 uur. 

 
Komt u ook ? 
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Contributie 2018 
 
Het is al weer snel 2018 en dat 
betekent dan ook dat de contributie 

aan de ASVO betaald moet worden. 
Dat gaat komend jaar geschieden 

via een automatische incasso.  
Begin 2017 hebben de leden die 
aanwezig waren op de jaarvergade-

ring reeds toestemming gegeven 
om de contributie via automatische incasso te gaan innen. 

In januari ontvangt u allen bericht over wat deze automatische 
incasso voor gevolgen heeft voor u.  
Volgens de statuten moet u vóór 1 januari uw contributie hebben 

betaald, maar dit jaar dus niet ! Gewoon nog even wachten op 
nadere informatie en dus niet alvast geld overmaken !  Mooi toch 

na de dure feestdagen !! 
 

 

 

Poëzie 

 

                2017 Alweer voorbij; 

                Jaar waarin veel gebeurde. 

                Versluierd nog 2018. 

 

                Cilian. 

 
 

 

 

 Dus alstublieft, maak uw contributie nog niet over !! 
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Ledenwerving 

 

Algemene Senioren Vereniging Oss /Maasland 

 
 

Sinds het begin van de ASVO is het ledental in vergelijking met de 
ANBO-periode aanzienlijk kleiner. Om een gezonde vereniging te 
zijn, moeten wij  over meer leden beschikken dan we nu hebben.   

Daarom starten we met een campagne om nieuwe leden te 
werven. Dat willen wij op twee manieren gaan doen 

1. door middel van een wervende advertentie in de verschillende 
wijkbladen in de gemeente Oss, als ook in de Regio en de Sleutel 

2. door een oproep aan de leden om actief ook zelf nieuwe leden te 

werven 

 

OPROEP !!! OPROEP !!! OPROEP !!! OPROEP !!! 
 

Bij deze roept het bestuur alle leden op actief op zoek te 

gaan naar nieuwe leden. Praat met buren, vrienden en 
bekenden, collega’s, met wie u ook maar tegenkomt en 
probeer hen te overtuigen van de voordelen van het 

lidmaatschap van de ASVO: 

 deelname aan maandelijkse activiteiten als uitstapjes, 

lezingen, bezoek aan musea etc 
 maandelijkse koffie drinken 
 belangenbehartiging ook op regionaal niveau 

 hulp bij invullen belastingformulier 
 korting op zorgverzekering 

 

                                                                                        

De eerste 4 leden die een nieuw lid 
aanbrengen, biedt het bestuur een 

gezamenlijke 

lunch aan ! 
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Bericht over Belangen Behartiging Groep (BGG)  

 
Op 13-12 is de BGG voor de eerste keer bij elkaar gekomen. Hier 

een kort verslag van deze bijeenkomst. 
Eerst werden de kaders voor de BGG vastgesteld. We zijn maar 
een kleine groep van een vrij kleine Seniorenvereniging. We 

moeten dan ook niet de illusie hebben werkelijk veel invloed op het 
ouderenbeleid van de gemeente te kunnen hebben. Dat laat 

onverlet dat, gezien de statuten van de ASVO, wij ook zorg moeten 
dragen voor belangenbehartiging op lokaal niveau.  
Hoe denken wij dat gestalte te kunnen geven: 

 informeren van de ASVO-leden over het beleid van de gemeente 
inzake alle zaken senioren betreffende Dit kan via BdT of door 

lezingen of voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren. 
 kennis nemen van de adviezen van de Adviesraad Sociaal 
Domein (ASD) en desgewenst deze adviezen aanvullen cq 

verbeteren. Hiervoor kunnen we dan steun zoeken bij de PCOB 
en de KBO. 

De ASD is een raad van 3 personen die de gemeente gevraagd en 
ongevraagd advies geeft. Daarbij wordt de ASD ondersteund door 4 
kenniskringen, die telkens op het gebied van hun expertise de 

adviezen opstellen. 
De eerste taak van onze BBG zal dan zijn kennis nemen van de 

adviezen die door de ASD het afgelopen jaar aan de gemeente 
uitgebracht zijn. We zullen elk deze adviezen bekijken en proberen 
te achterhalen wat met deze adviezen gebeurd is. Desgewenst 

zullen we de adviezen aanvullen, aanpassen of verbeteren. 
Aanpassingen en/of verbeteringen van de adviezen kunnen we dan 

direct weer inbrengen in de ASD; of, via een indirecte weg, via 
vertegenwoordigers van de Seniorenraad, die in de verschillende 

kenniskringen zitten. 
De volgende bijeenkomst van de BGG is op maandag 5 februari 
2018. op de agenda staan dan de uitgebrachte adviezen van de 

ASD. 
 

Geïnteresseerde leden zijn van harte uitgenodigd zich bij de BBG 
aan te sluiten. Voor meer informatie kunt u terecht bij Rein 
Akkermans (zie achterin) 
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Filippine nr. 6  

 

 
 
1       Schrijver van “In de ban van de ring” 

2 In deze plaats staat het spoorwegmuseum 
3 Het beroemdste schilderij uit het Rijksmuseum 

4 Prijs voor de beste films 
5 Paus die opdracht gaf voor plafondschildering in kapel in het  
         Vaticaan 

6 Instantie die ‘werelderfgoed’ bepaalt 
7 Naam van de grootste diamant ter wereld 

8 Wit marmeren mausoleum uit India,   een wereldwonder 
9 Monumentale kunstwerken uit de Middeleeuwen ter ere van 
         god 

10 Museum voor beeldende kunst in Maastricht 
11 ‘The voice’, maakte zijn stem tot een kunstwerk 

12 Land waar IS in Mosul onherstelbare verwoestingen aan 
           kunstschatten aanrichtte 
13 Japanse kunst van het bloemschikken 
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Sudoku Plus nr. 5 

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 
 

 

   8  9    

 4    1 7  9 

   4  3  5  

  8  1    7 

     7 6 4  

5  7   4  2 1 

         

7    3 8 9  4 

 9     3 6 8 

  7 3      

    6 4  2  

5  3   7  4 6 

 6 1       

    7 2   1 

   6 1  5 9 2 
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Oplossingen puzzels uit Bij de Tijd nr.11 

Filippine nr. 5 
 
  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Sudoku Plus nr.4 
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 Column    Juul van de  Kolk                   Werkmachine 

             
Ik ben geboren op een boerderij. Vroeg in de morgen riep 

mijn vader naar boven: “Opstaan, arbeid is zaligheid”. Dat 
was de boodschap voor mijn broers en zussen. Er moest 

gewerkt worden om de kost te verdienen. Zelf ging hij nog 
even onder de wol. Hij had al zo hard moeten werken toen 
zijn kinderen nog klein waren. 

Bij ons thuis werkten ze hard. Ze deden het met veel plezier. Ze 
konden hun energie kwijt in hun werk. Ze groeiden en ontplooiden 
zich in hun werk, ieder op zijn eigen manier. Zij bouwden aan hun 

eigen wereld met veiligheid en zekerheid in hun bestaan.  
Vermoedelijk zal mijn vader zijn motto “arbeid is zaligheid” aan een 

preek in de kerk ontleend hebben. 
In zijn tijd was er volop discussie over de zegeningen en de 
opbrengsten van de arbeid. Marx had al zijn zegje gedaan. 

Werkgevers en ondernemers waren aan de slag gegaan. 
Werknemers hadden zich verenigd en sterk gemaakt. 

Industrialisatie had de wereld en het leven grondig veranderd. 
Machines en digitalisering namen het werk van de mensen over. De 
producten werden geconsumeerd en de opbrengsten verdwenen 

vooral in de zakken van het grote Geld. Die ontwikkeling leek niet 
tegen te houden. Het leek wel een onderdeel van een biologisch 

evolutie. Blind en onstuitbaar. 
En als je verder redeneert met je simpele boerenverstand, voel je 
echt op je klompen aan dat er geen houden meer aan is. 

De machines worden digitale robotten. Die gaan straks hun eigen 
weg. Zoals ze elkaar ontwikkelen en maken, zo automatiseren ze 

onze samenleving totaal. 
De mensen worden in dit hele spel opgenomen en gebruikt. In de 
toekomst zullen de mensen zich afvragen: “Waar hebben we voor 

gewerkt ? Was dit onze bedoeling ?”  
Het heimwee naar “arbeid is zaligheid” zal hopelijk nooit 

verdwijnen. 
 
 

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

mailto:juul.vd.kolk@home.nl
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Reactie op vorige Opinie         Beeldscherm 

 
In het Brabants Dagblad van 28 
november 2017 staat een column 

van Özcan Akyol “Beeldscherm”. 
In deze column verhaalt de 

schrijver o.m. over zijn dochter 
en hoe zij reageert op de telefoon 
om filmpjes te kijken en haar 

reactie als dat niet meer kan. 
Daags daarna lees ik in “Bij de 

Tijd” het opiniestuk van Rein Akkermans over vreugde en zorg, dat 
ook deels over hetzelfde onderwerp gaat. 
Ik denk, dat menig grootouder het geschetste herkent, de macht 

van het beeldscherm op onze kleinkinderen en hoe moeilijk het is 
om ze van dat beeldscherm af te krijgen. Het beheerst een 

belangrijk deel van hun vrije tijd en is heel belangrijk. Mijn jongste 
kleindochter is totaal onbereikbaar als zij met haar tablet aan de 

gang is alsof ze in een andere wereld is. Haar oudere zus heeft dat 
minder, maar heeft wel sinds enige tijd een eigen telefoon waarop 
te pas en te onpas berichten van “groepsgenoten” verschijnen. 

Berichten moeten direct gelezen worden, het zou zomaar belangrijk 
kunnen zijn. 

Ook deze kinderen mogen niet de hele dag met hun telefoon of 
tablet bezig zijn, dat lukt soms goed, maar ze weten ook heel 
aardig om quasi onverschillig toch even te doen wat ze niet laten 

kunnen. Het toilet is tegenwoordig langer bezet dan voorheen en 
dat ligt beslist niet aan een moeilijke stoelgang. Kortom ook 

kinderen van hun tijd, zoals wij dat vroeger met onze tijd waren. 
Een beetje hulp in de goede richting kan geen kwaad en dat krijgen 
ze ook. Over een aantal jaren zullen zij hetzelfde ervaren met hun 

kinderen en zo zal het denk ik altijd blijven gaan, alleen wat er dan 
belangrijk is, zal weer anders zijn. 

 
 
Aad Wildenburg 
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OPINIE    Rein Akkermans      Niks mis met de Kerst 

 
De naam Kerstmis heeft me als kleine jongen 
al gefascineerd. Ik herkende: ‘Kerst’ en ‘mis’ 

en vond dat toen een merkwaardige 
combinatie; wat is er dan mis met dit feest, 
vroeg ik me af ? 

Inmiddels weet ik, het woord 'Kerstmis' 
betekent eigenlijk 'Christus-mis', omdat dit 

feest gewijd is aan de geboorte van Jezus die 
de christus (de gezalfde) wordt genoemd. Het 
woord 'Kerst' is uit het woord christus ontstaan  

En mis is de eucharistieviering. 
Maar met de constatering dat er niets mis is met Kerstmis, is nog 

lang niet alles gezegd. ‘Niet mis’ is namelijk voor mij een groot 
understatement ! Voor mij is Kerstmis het grootste en belangrijkste 
feest. In de rooms-katholieke kerk, ik weet het, wordt daar anders 

over gedacht. Daar wint Pasen het glorieus van Kerstmis, maar niet 
dus voor mij. 

Wanneer ik probeer te achterhalen waarom ik dat zo ervaar, kom ik 
al snel tot de conclusie dat mijn enthousiasme voor het kerstfeest 
niet religieus geïnspireerd, niet vanuit een geloof wordt bepaald. 

Toch ben ik zelf katholiek opgevoed en was mijn kennismaking met 
Kerst vooral een van kerk en mis. Ik denk daarbij aan de nachtmis, 

waar ik als misdienaar diende; aan het samen zingen van 
kerstliederen; aan de geur van wierook, de mooi versierde kerk … 

Toen ik als 18-jarige als student ophield te geloven, weerhield mij 
dat toch niet om, in Maastricht bij mijn ouders, mee te gaan naar 
de nachtmis in de Sint Servaas. Op de brommer bracht ik dan al 

om kwart voor elf mijn moeder naar de kerk, zodat ze zeker was 
van een zitplaats. Even voor 12 uur vertrok ik dan met mijn vader 

in de auto. Wij wachtten dan tot de  stoet priesters, acolieten en 
misdienaars langskwam en dan sloten we daar achter aan en 
konden zo naar midden achter in de kerk aanschuiven. Voor ons 

een prachtig zicht op de dienst en achter ons musiceerde het 
Limburgs Symfonie Orkest en traden er solisten op. Een belevenis , 

werkelijk … en ik kijk er nog steeds met genoegen  op terug. 
Genieten van de kerstmis kan dus ook als niet (meer) gelovige. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
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En na de nachtmis togen we dan samen naar huis, waar ons een 
vorstelijk ontbijt wachtte. Verse broodje, verse sapjes, hete koffie, 

kerststol met echte spijs … en niet te vergeten de bekroonde 
saucijzenbroodjes van de warme bakker. Nog steeds, nu toch al 

bijna 40 jaar in Brabant wonend, geef ik de voorkeur aan 
saucijzen- boven de worstenbroodjes. 

Ja, de meer materiële herinneringen verklaren het meest mijn 
voorliefde voor Kersmis. En dan staat fier bovenaan het Kerstdiner. 

In huize Akkermans was het kerstdiner 

een serieuze aan-gelegenheid. Met 
zeker 6, maar vaak ook7 of zelfs meer 

gangen. Met mijn vader verzon ik 
chique namen voor de gerechten en we 
gingen samen de wijnkelder in om 

passende wijnen uit te zoeken. Ut die 
tijd stamt ook mijn voorliefde voor de 

Meursault, een witte Bourgogne, en eigenlijk voor Bourgognes in 
het algemeen.  
Met enig leedvermaak denk ik nog terug aan de eerste keer dat 

mijn vrouw aanzat aan het kerstdiner. Ze wist werkelijk niet wat 
haar overkwam en had al na een paar gangen haar buikje vol en 

schrok zich werkelijk het apenzuur toen ze hoorde dat er nog 5 
gangen kwamen. Maar ze heeft het gered. 
En nog steeds bereid ik met Kerst een omvangrijk en exquise 

menu. Om een uur of 7 gaan we aan tafel en pas ver na 
middernacht  komen we er vandaan. Heerlijk, wat een zalige 

traditie. 
En er is meer om van te genieten: die geur van dennen samen met 
die van de chocolade kransjes in de boom;  en ook de verwach-

tingsvolle spanning, het aangename gezelschap, de inspirerende 
tafelgesprekken …. en tot slot het natafelen onder het genot van 

een superieure Cognac. 
Welke herinneringen u ook maar heeft, ik wens u allen dat alle 
mooie herinneringen ook dit jaar weer de aangevuld worden met 

mooie nieuwe. 
En dat alles uiteraard in een sfeer van verdraagzaamheid en vrede. 

Een gelukkig kerstfeest ! 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=D3i6V+VO&id=4605C6B9571F0A85621727CAA5A1AF4BDEB89DE9&thid=OIP.D3i6V-VOWIjGkoeMVmt7xwEzDL&q=afbeelding+mooi+gedekte+tafel&simid=608009097199094712&selectedIndex=284
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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  

 akkermansrein@gmail.com 

 

 

  

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:akkermansrein@gmail.com
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