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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   5, 17,26 feb      14.00 uur computercursus 

maandag 12 februari  14.00 uur bestuursvergadering 

 

Activiteiten deze maanden 

  5 februari      vergadering groep BBG in Meteoor    

  6 februari Koffiedrinken bij Miens 

21 februari jaarvergadering 

Activiteiten langere termijn 

  

3 april koffieochtend in de Meteoor: expositie 

  

 
Personalia 

     

 Kroonjaren   

15 februari mevr C.M. Akkermans 70 

     

Bijzondere verjaardag 

  1 februari mevr J. Beetz-Kater 98 

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   Nieuwjaarstoespraak 

      

 

Ik herinner me van heel lang geleden een drinklied, dat in 

deze tijd van feestvieren wel toepasselijk is, n.l. ’Gooi nooit 
geen lege glazen weg voordat er volle zijn’. 

Buiten de stijlfout van “nooit geen” is dit toch zeer toepasselijk op 

onze seniorenvereniging. Ik leg u uit waarom. 

Met mij zijn er meer die wel een glaasje lusten en dat doen we dan 
ook op deze bijeenkomst, maar het zit ‘m meer in het nieuwe. 

In het afgelopen jaar hebben we gesproken over hoe we verder 
willen met onze vereniging en daar gaan we dit jaar vorm aan 

geven. 

De BelangenBehartigingsGroep is in december gestart en gaat de 
komende tijd verder. Niet alleen binnen de vereniging zullen we 

van hen gaan horen, maar ook naar buiten zullen ze ons geluid 
laten horen. 

Op de oproep voor ondersteuning van het bestuur is positief 
gereageerd. U kunt binnenkort een nieuwe penningmeester kiezen 
en ook de activiteiten gaan door andere leden georganiseerd 

worden. 
Ik verneem dat men al ideeën heeft of daar over praat; ik ben 

benieuwd ! 
 
Met nieuwe mensen gaat het vaak wat anders dan we gewend zijn, 

nieuw elan dus, maar ik ben er van overtuigd, dat het goed gaat 
worden. 

 
Dit jaar is geen gezeur meer nodig in Bij de Tijd over de contributie 
die nog betaald moet worden. We gaan dat nu automatisch 

incasseren. Op de Nieuwjaarsreceptie kon u hier al aan meewerken 
en we berichten er nu over in Bij de Tijd. 

En zoals in mijn aanhef al werd aangegeven, we gooien nog geen 
oude dingen weg voordat het nieuwe goed draait. 

En tenslotte gaan we dan nu over op het beloofde drankje, waarbij 
ik u allen en onze vereniging een goed 2018 toewens. 
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Kerstdiner     een impressie   

                  

Op 20 december vond weer het traditionele kerstdiner van de 

ASVO plaats. Deze keer bij Miens eethuis in het centrum van Oss. 
Bij binnenkomst werden de leden door de voorzitter welkom 
geheten en voorzien van een lekker drankje. De opkomst was 

hartverwarmend hoog;  praktisch alle beschikbare plaatsen waren 
bezet. Blijkens de vele hartelijke bedankjes na afloop van de 

maaltijd viel alles goed in de smaak. Eten, drinken, het aangename 
gezelschap … alles heeft bijgedragen aan dit kerstdiner.   
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Nieuwjaarsreceptie     een impressie   

 

De Nieuwjaarsreceptie van 2018 vond plaats in de Meteoor. De 

opkomst was heel behoorlijk en de aanwezige leden werden 
welkom geheten met en kop koffie of thee. Daarna volgde de 
toespraak van de voorzitter. Deze kunt u desgewenst nog eens 

nalezen in ‘de voorzitter aan het woord’ in deze Bij de Tijd. Na de 
toespraak presenteerden Jaap groot en Rein Akkermans een 

PowerPoint over uitgangspunten en doelen van de ASVO. Deze 
presentatie vormt een basisdocument waarmee de vereniging ook 
naar buiten kan treden. In de pauze van de Jaarvergadering zal 

deze PP nog eens gedraaid worden.                         
En dan volgde natuurlijk de glühwein en de lekkere hapjes. Deze 

keer verzorgd door Bon Fromage uit Oss. 
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Jaarvergadering 
  
In voorgaande uitgaven van  Bij de Tijd  hebben wij u opgeroepen 
om naar de Jaarvergadering van onze vereniging te komen. Wij 
hebben u proberen duidelijk te maken, dat dit een belangrijke 

gebeurtenis  is in een vereniging. Een bestuur zoals wij dat zijn, wil 
niet alles op eigen houtje doen, maar steeds  in overleg met u. 

We zijn samen een vereniging en moeten dus ook samen de koers 
en activiteiten bepalen voor het komende jaar. Steun uw bestuur 
en praat met ons mee ! 

De opkomst bij de nieuwjaarsbijeenkomst was goed, maar toch 
hebben we ook bekende gezichten gemist. We hopen nu alle 

bekende, maar ook veel onbekende gezichten op de jaarvergade-
ring te ontmoeten. 

Bent u bang voor een lange praatbijeenkomst ? Die kennen wij 
niet; meestal duurt het vergaderen slechts een klein uur, waarna 
we de middag gezellig voortzetten met een drankje en veel 

gebabbel. 
In de pauze en na afloop van de vergadering worden 2 PowerPoints 

gedraaid: 
 een met foto’s van de Nieuwjaarsreceptie (idee van leden) 
 een presentatie van de uitgangspunten van de ASVO 

De presentaties zijn zelfdraaiend, dus u kunt komen of weggaan 
wanneer u maar wilt. Ik hoop, tot ziens in De Meteoor !  

 
Agenda: 
1.       opening en woord van welkom door voorzitter 

2.       mededelingen voorzitter & secretaris 
3.       verslag vorige jaarvergadering 

4.       jaarverslag 2017 
5.       financiën  
6.       verslag kascommissie 

7.       begroting 2018 
8.       instellen kascommissie 

9.       bestuursbenoeming 
10.       programma-activiteiten 
11.       rondvraag en wat verder ter tafel komt 

12.       sluiting 
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ad: 3, 4 en 7 
De vergaderstukken m.b.t. punt 3, 4 en 7 worden niet voor alle 

leden uitgeprint. Geïnteresseerde leden kunnen deze stukken 
opvragen bij George Bogaers (zie achterin). 

 
ad: 9 

Het bestuur stelt de vergadering voor om de heer Geert Ebben en 
mevrouw José Ebben als bestuurslid te benoemen.  
 

ter nadere informatie hieronder het schema van aan- en 
aftreden/herverkiezen van bestuursleden van de ASVO 

 

 
A aangetreden 

X aftreden en/of herkiezen 
 

Statuten: Iedere bestuurder treedt af op de eerstvolgende leden-
vergadering nadat hij vier jaar in functie is. 
Een periodiek aftredend bestuurder is terstond herkiesbaar. 

 
Bij tussentijds aftreden komt een nieuw bestuurslid op de plaats 

van het afgetreden bestuurslid, waardoor het schema niet 
aangepast hoeft te worden. 
 

 
woensdag 21 februari 2018    

aanvang: 14.00u 
plaats: De meteoor (Oude Litherweg) 
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Automatische incasso contributie 
 

Eerder hebben wij al bericht, dat u 
uw contributie voor 2018 niet 
moest overmaken, omdat dit in 

2018 met automatische incasso 
gaat gebeuren. Inmiddels is alles 

bij onze bank in orde en kunnen 
we gaan incasseren. 
Bij de nieuwjaarsbijeenkomst heeft 

Aad Wildenburg iedereen een formulier uitgereikt om haar of zijn 
akkoord te geven. Bij deze ‘Bij de Tijd’ ontvangt u (als u dat nog 

niet ingevuld heeft) een formulier waarop u uw voorletters, 
achternaam en IBAN kunt invullen, het kunt ondertekenen en naar 

de penningmeester kunt terugsturen. Uiteraard kunt u het ook 
inleveren bij het koffiedrinken op dinsdag 6 februari bij Miens, bij 
de jaarvergadering op 21 februari of op maandagmiddag in De 

Kortfoort. 
Leden die hun toestemming al hebben ingeleverd ontvangen (in 

principe) geen formulier meer. 
Leden die  Bij de Tijd  per e-mail ontvangen, krijgen hetzelfde 
bericht: zij klikken op ‘beantwoorden’, vullen voorletters, 

achternaam en IBAN in en sturen de e-mail terug naar de 
penningmeester, die de e-mail heeft verstuurd. 

Wij hopen op uw medewerking, zodat we in de laatste week van 
februari de incasso-opdracht in één keer kunnen versturen. 

De automatische incasso kan ook worden gebruikt als u zich voor 

een activiteit inschrijft of aan een activiteit wil deelnemen waarvoor 
het bestuur een eigen bijdrage vraagt. Bij elke activiteit waarvoor u 

zich inschrijft, zullen we aangeven of u cash kunt betalen of dat wij 
uw bijdrage automatisch incasseren; bij automatisch incasseren 
geven we ook aan wanneer we uw bijdrage incasseren. 

Het automatisch incasseren scheelt de penningmeester een 
heleboel controlewerkzaamheden en maakt het ook eenvoudiger 

voor het bijhouden van het kasboek. 
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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 een aantal 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 middel van het verspreiden van een folder 

3. door het verspreiden van flyers 
4. 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 

gezamenlijk lunch aan ! 
(met een minimum van 4 leden die een nieuw lid inbrengen) 
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Aanbieding 

 
In de Bij de Tijd van oktober 2017 (nr. 9) schreef ik over de 

toneelgroep ‘Forse Streken’ waar Tineke en Rein Akkermans deel 
van uitmaken. 
‘Aan het zwarte meer’ is de titel van het nieuwe stuk dat ze op  

8 maart 2018 opvoeren in de Groene Engel in Oss. 
Het stuk is geschreven door de Duitse Dea Loher en in Duitsland al 

vaker zeer succesvol opgevoerd. 
 
Toneel is zeker voor senioren een uitstekende gelegenheid om een 

leuke, culturele avond te beleven.   
 

Het bestuur van de ASVO biedt u voor de voorstelling ‘Aan het 
Zwarte Meer’ korting aan op het entreebewijs. Bij vertoon van uw 
ASVO ledenpas betaalt u aan de kassa geen € 12,50, maar slechts 

€ 7,50. 
  

‘Wanneer twee echtparen 
elkaar na jaren weer ont-
moeten aan het Zwarte Meer 

blijkt niet alleen het verleden 
grimmige trekken te hebben. 

Ook hun huidig levens zijn 
getekend door wat er in het 
verleden gebeurde en de 

vraag is of zij zich, elk voor 
zich, kunnen ontworstelen aan 

de slagschaduw van de 
dramatische gebeurtenissen 

destijds.’  
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aanbeveling – TIP - aanbeveling 

 
Helemaal passend in de doelstelling van de ASVO willen we u in Bij 

de Tijd regelmatig voorlichten over interessante culturele manifes-
taties, zoals lezingen, theatervoorstellingen, films, boeken … 
Op pagina 11 een toneelvoorstelling, hier een zeer mooie film: 

‘Loving Vincent’ 
 

Onlangs zag ik deze film in de Groene Engel en daarna bezocht ik 
ook de tentoonstelling over deze film in het Brabants Museum. 
Beiden waren zeer de moeite waard.  

Helaas stopt de tentoonstelling op 28 januari, maar het goede 
nieuws is dat de film nu in de bioscopen verschijnt: 

Den Bosch  : de Verkadefabriek 
Nijmegen  : Lux 1 
 

‘We kunnen niet anders communiceren dan met onze 
schilderijen.’Deze woorden schreef Vincent van Gogh een week 

voor zijn dood achter op één van zijn werken en ze zijn het 
leitmotiv voor de makers van ‘Loving Vincent’. 
Ik vond de film ontroerend, beeldschoon en fascinerend ! 

Zoeken op internet naar ‘Loving Vincent’ levert ook al veel 
informatie en delen van de film zijn er te zien. 

 

Deze film over Vincent van Gogh is volledig geschilderd 
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Koffieochtend met expositie van schildersgroepen 

 
Op 3 april is de koffieochtend in een ruimte van de Meteoor (Oude 

Litherweg). Daar worden dan werken van de leden van de twee 
schildersgroepen ten toongesteld.  
De laatste keer dat dit gebeurde was tijdens 

de nieuwjaarsreceptie in 2014. Reden temeer 
dus de dames te vragen weer wat van hun 

werk te laten zien. 
Zo’n presentatie past ook uitstekend in het 
voornemen van de ASVO cultuur en culturele 

manifestaties, als toneel, film, tentoonstellin-
gen etc  onder de aandacht van de leden te 

brengen. 
 

 

 
 

 

 

Poëzie  

 

              Klapperend geluid 

               in de stille wintertuin; 
               badende merel. 
  
                              
                                                           Cilian. 
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 Filippine nr. 7  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

1. wil je niet overhouden aan de kerstdagen 

2. kijk ook uit naar de voorstelling van dit toneelgezelschap op 8 

en 9 maart 2018 

3. het meest voorkomende goede voornemen voor het nieuwe 

jaar 

4. deze avond in december is om naar uit te kijken 

5. zeg je tegen elkaar bij oud en nieuw 

6. hier knal je het nieuwe jaar mee in 

7. met meer hiervan kunnen we beter met elkaar omgaan 

8. beschamende zwart-witte strijd in de publieke media 

9. een van de meest omvattende wensen voor het nieuwe jaar 

10. wens je niemand toe in zijn eentje 

11. lol die je alleen in je eentje hebt 

12. wensen we iedereen toe bij oud en nieuw 

13. hoop je in handen te hebben bij de ‘miljoenentrekking’  

14. lekkernij voor bij de jaarwisseling 

15. van hem hopen zeer velen in 2018 verlost te worden 

16. zo mogen de Ajacieden zich hopelijk in 2018 weer noemen 
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Sudoku Plus nr. 6 

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 dinsdag van de maand.  

 

 

 1 5    8 4  

     4   1  

    9 6    

   4 2 9 6   

 5  8  3   1 

8 9   1  7   

         

5 3 7 2     9 

  1    5  8 

   1      

   6  9   3 

1 9     4 5  

8    9    2 

9 4 6 7     5 

  5   8 6  1 
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Oplossingen puzzels uit Bij de Tijd 2018  nr.1 

 
Filippine nr. 6 

 

Sudoku Plus nr.5 
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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’. 

André  Aleman, hoogleraar Cognitieve neuropsychiatrie, schreef er 

het boek ‘Het Seniorenbrein’ over toen hij zelf 37 jaar was. Uit 
hersenonderzoek blijkt dat ouderen beter zijn in belangrijke 

cognitieve taken, zoals complexe beslissingen nemen en het 
omgaan met emoties. Ouderen denken  langzamer, hun witte-
stofgeleidebanen, nodig voor denksnelheid, nemen af. Beter  dan 

jongeren kunnen zij tevens beroep doen op de andere hersenhelft. 
Jongeren kunnen nieuwe informatie 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, leggen van 
sociale verbanden 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 
onderhouden, 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 vindt 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       
 

Laatst vroeg ik aan een leeftijdgenoot wanneer 

hij voor de eerste keer aan doodgaan had 
gedacht. Zijn antwoord verraste me nogal: 

’Eigenlijk nog nooit’. Goh, dacht ik toen bij 
mezelf, ben ik dan zo vreemd dat ik dat soms 

wel doe ? 
 

Verder om me heen vragend blijken toch veel 
meer mensen af en toe stil te staan bij een 

‘naderend’ einde. Jong en oud, al is er wel een 
duidelijk verschil als je naar de leeftijd kijkt. 

Jongeren staan meestal alleen stil bij de dood, als in hun directe 
omgeving iemand sterft. Aan de eigen dood willen ze vaak 
helemaal nog niet denken. Dat is een ‘ver-van-mijn-bed-show’ voor 

ze. In ieder geval hopen ze dat. 
Voor ons senioren ligt dat toch wezenlijk anders. Op de eerste 

plaats worden wij met het toenemen der jaren steeds vaker 
geconfronteerd met de dood van vrienden of bekenden. Steeds 
vaker kom ik zelf op crematies, uitvaartdiensten in de kerk en op 

begraafplaatsen. 
Maar daarnaast dwingt mijn eigen lichaam mij, wanneer met de 

ouderdom ook de gebreken komen, me te realiseren dat ook voor 
mij, zelfs voor mij, de jaren gaan tellen. 
Laatst bedacht ik dat wanneer ik even oud word als mijn ouders ik 

nog 22 jaar te leven heb. Dat vond ik wel een geruststellende 
gedachte. Maar ‘who am i kidding ?! 

Nu ben ik zelf niet meer gelovig en ik merk toch dat bij het 
nadenken over de dood  religie een zekere rol schijnt te spelen. In 
allerlei vormen hebben religies ‘een leven na de dood’ bedacht: in 

de vorm van hel, vagevuur en hemel, naast walhalla of reïncarnatie 
etc. Wat al deze opvattingen gemeen hebben is, dat de dood niet 

het absolute einde is. Zoals Freek de Jong dat eens in een lied 
verwoordt: ‘Er is leven na de dood’. Dat is een mooie, troostrijke 
gedachte. In deze ben ik ook wel eens jaloers op de gelovigen. 

Daarnaast kennen alle religies ook altijd rituelen voor bij het 
laatste afscheid. En ook hier moet ik zeggen: ‘Mooi !’ ‘Troostrijk 

vooral voor de achterblijvers.’ 
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Ik heb ook al allerlei gedachten over een mogelijke begrafenis van 
mijzelf. Iemand spoorde mij laatst aan dat soort dingen vast te 

leggen in zoiets als een levenstestament. Maar ik aarzel …. 
Mijn stellige overtuiging is dat wanneer ik dood ben, een begrafenis 

dienst in welke vorm dan ook, er niet voor mij is maar voor de 
nabestaanden. Ik denk dan, laten zij dan ook maar bepalen hoe die 

dienst er uit moet zien; hen moet het namelijk troost bieden. En 
natuurlijk wil ik graag positief herdacht worden; wie niet ! Ik kan 
de humor ervan wel inzien als ik droom dat ik na mijn dood kan 

‘zien, horen of voelen’ hoe anderen over mij denken. Uiteraard 
alleen maar positief…. 

Kort geleden overleed een 
zwager van mij. Hij was al 
langer ernstig ziek en zou 

niet lang meer te leven 
hebben. Toen zijn ziekte in 

een stroomversnelling kwam 
en verdere medisch hulp 
niets meer kon uitrichten, 

werd hij opgenomen in een 
Hospice. Daar heb ik hem 

een laatste keer bezocht en 
dat bezoek, maar ook het 
hele concept van zo’n 

Hospice zal ik niet licht vergeten: de attentheid, aandacht, zorg .. 
Een hospice is een volwaardig alternatief voor thuis sterven. Aan 

een hospice zijn altijd een arts, verpleegkundigen en vooral veel 
vrijwilligers verbonden. Die vrijwilligers zijn er voortdurend voor de 
patiënten, zowel ’s nachts als overdag. Zij ontzorgen niet alleen de 

zieke, maar ook voor naasten en familie bieden ze een hele 
geruststelling: de zekerheid van de beste verzorging op dat 

moment. 
Ik ben zeer onder de indruk geraakt van het Hospice, waar mijn 
zwager verbleef. En ik heb grote bewondering voor werk en inzet 

van de vrijwilligers. Het is een invulling van een laatste einde, 
waarvan ik zeker gebruik zal willen maken, als voor mij het 

moment ook aangebroken is.  
Maar, als ik het voor het zeggen heb, nu toch liever even nog niet ! 
 

https://oaseoss.nl/hospice-de-oase
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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
mailto:aad.wildenburg@kpnplanet.nl


 

   


