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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, 19,26 ma      14.00 uur computercursus 

maandag 12 maart  14.00 uur bestuursvergadering 

 

Activiteiten deze maanden 

  6 maart  koffiedrinken bij Miens 10.30u 

  

Activiteiten langere termijn 

20 maart bijeenkomst BelangenBehartigingGroep 14.00u 

  3 april koffieochtend in de Meteoor: expositie   10.30u 

12  april Activiteit Slabroek 

 

Personalia 

     

Deze maand geen Kroonjarigen   

  
  
  
  

  
  

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     

      

 

Sinds maart 2008 schrijf ik een woord van de voorzitter, 

een woord op persoonlijke titel, maar dat persoonlijk kan 
soms toch als verenigingsstandpunt worden gelezen. Voor 
deze Bij de Tijd schreef ik over ‘voltooid leven’, maar dat 

  

is nou net zo’n onderwerp, dat niet echt in deze column past. De 
redacteur heeft er daarom een bijdrage van Aad Wildenburg van 

gemaakt. Het is immers beslist een onderwerp dat in onze 
vereniging besproken moet kunnen worden. 

Tien jaar is het al weer, dat ik voorzitter ben van een algemene 

seniorenvereniging. In het begin bij de ANBO met een heel klein 
bestuur opnieuw begonnen met gelukkig snel een aantal nieuwe 

bestuursleden en alle taken mooi bezet. Maar zoals het in veel 
verenigingen tegenwoordig gaat, stopt een bestuurslid, dan is 
opvolging een probleem. Het lukte vrij aardig tot een paar jaar 

geleden. Toen kwamen er geen opvolgers voor vertrekkende 
bestuursleden. Dan maar tijdelijk de taken overnemen, maar dat 

tijdelijk duurde tot dit jaar. Op het secretariaat na heb ik alle 
functies binnen het bestuur erbij gedaan. Gelukkig nam Rein 
Akkermans enige jaren geleden onze nieuwsbrief over, daar gaat 

ongemerkt heel veel tijd inzitten. En ook de ledenadministratie 
kreeg met George Bogaers een goede vervanging. Maar ja dan 

stopt het  bestuurslid voor activiteiten en ook de penningmeester 
en wordt het weer tijdelijk extra werk. 
Niet dat ik na de jaarvergadering voor mijzelf de vlag uithang; ik 

denk, dat de nieuwe penningmeester en de nieuwe 
activiteitenbestuurder een aanwinst voor de vereniging zijn, waar 

we met z’n allen veel plezier van zullen hebben. 
Eerlijk gezegd, ik voelde mij het laatste jaar organiseermoe en dat 

is niet goed. Gelukkig zijn door de andere bestuursleden een aantal 
activiteiten georganiseerd, zodat het u niet is opgevallen en dat 
geeft ook weer eens aan, dat we een goed bestuur hebben. 

Ik ga me de komende tijd weer alleen op het voorzitterschap 
richten, de nieuwe mensen gaan het beslist goed doen. 

Het zal weer een goed jaar worden. 
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ASVO Belangen Behartiging Groep 

 

Oprichting ASVO Belangen Behartiging Groep 

De ASVO Belangen Behartiging Groep (BBG) is gevormd in de 
extra-ledenvergadering van 12 oktober 2017 met het doel om met 
een aantal actieve leden de belangen van onze leden op lokaal 

(gemeentelijk, politiek) niveau te behartigen in de ruimste zin van 
het woord. Negen leden meldden zich aan om zich in te zetten voor 

het behartigen van de belangen van de ASVO-leden. Zo konden we 
van start. 

Eerste bijeenkomst BBG, 13 december 2017 

Op 13 december 2017 is de eerste oriënterende bijeenkomst van 
de BBG geweest. Daar stelde de  BBG zich tot doel: 

 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. 

 kennisnemen 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 BBG-leden spraken af kennis te gaan nemen van de adviezen 

die door de ASD het afgelopen jaar aan de gemeente uitgebracht 
zijn en te proberen te achterhalen wat met deze adviezen gebeurd 

is. Desgewenst kunnen we de adviezen aanvullen, aanpassen of 
verbeteren. 

Tweede bijeenkomst BBG, 5 februari 2018 

Het idee om in de BBG te beginnen bij de uitgebrachte adviezen 
van de ASD bleek niet werkbaar. Daarvoor waren de adviezen vaak 

te algemeen en beschikten wij niet over alle relevante gegevens.  
Er bleek behoefte aan inzicht in de organisatiestructuur en taken 
van de ASD. Daarom voor alle leden hieronder een kort overzicht. 

- de ASD is een bij wet ingesteld onafhankelijk adviesorgaan van 
het college van B&W  

- de ASD adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd  
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- adviezen van de ASD worden door één van haar vier kennis-
kringen (KK) voorbereid: 

o KK BTB (Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en 
Bruikbaarheid) 

o KK Jeugd 
o KK WIAS (Werk, Inkomen, Armoede en 

Schuldhulpverlening) 
o KK WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

- de ASD stuurt haar advies, gezien het antwoord van de KK, al 

dan niet met commentaar, door aan het college van B&W 
- het college van B&W stuurt het advies van de ASD/KK, al dan 

niet met commentaar, door aan de gemeenteraad 
- de raad beslist 

In plaats van ons te richten op de uitgebrachte adviezen van de 
ASD, stelt de BBG nu zelf een lijst op met aandachtsterreinen 

waarop we ons kunnen gaan richten. Als eerste zullen worden 
aangepakt: 
- vrijwilligersbeleid voor ouderenorganisaties en steun en 

waardering voor mantelzorgers 
- huisvesting en woonwensen ouderen 

- handhaving en toezicht op nakomen regels (fietsen in centrum) 
- computerbereikbaarheid en computergebruik door de gemeente  
- wat komt er uit de wijkteams naar boven w.b. zorg van 

ouderen(wijkteams en wijkverpleegkundigen) 
- Hoe is regelgeving t.a.v. inkomen en bijstand 

- samenstellen boek 
 

Op basis van voorkeur neemt ieder lid van de BBG een onderwerp 
voor zijn/haar rekening. Voortgang wordt iedere vergadering van 
de BGG besproken. 

 
De vergaderfrequentie wordt bepaald op éénmaal per zes weken.  

 
Jaap Groot 
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In memoriam 
 

 
Overleden 
 

Op 18 februari is plotseling overleden ons lid Puck Hageman.  
Zij was een enthousiast lid van de schildersgroep en nam onlangs 

nog deel aan de culturele lezingen. 
Dit afscheid kwam onverwacht en wij zullen haar zeker missen. 
 

 

 

ACTIVITEITEN EEN NIEUW ELAN 

 

 

 

                                      HOMMELRIJM  

 

                   Laatst vroeg ik aan een hommel: 

                   ‘waar gaat gij heen met spoed ?’ 

                   ze zei: ‘ ‘k ga naar Zaltbommel,’ 

                   ik dacht: ‘wat rijmt dat goed.' 

 

                   toen riep een tweede hommel: 

                  ‘en ik moet naar het Gooi’, 

                   ik dacht: ‘wel-voor-de-drommel  

‘                  ook dát rijmt wederom mooi. 

 
 

 

 

                   uit: 'Dan heb je geluk' van Toon Hermans (1916-2000) 
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‘De deur uit met TI-JO’    

Onlangs is een nieuwe activiteitencommissie opgericht:                                                                       
TI-JO TOURS  

TI-JO staat voor Tineke en José. Even voorstellen: 

 
Tineke                     José 

 
 
 

 
 

 
 
 

Tineke Akkermans: ik ben 70 jaar en was o.a. leraar Nederlands. 
Ik heb een man, twee kinderen en een kleinzoon.   

 

José Ebben: ik ben 68 jaar. Ik was filiaalmanager bij een bekende 

drogisterijketen. Ik heb een man, 3 kinderen en 6 kleinkinderen.  

 

Voor de leden van de ASVO (en vrienden en geïnteresseerden)  
organiseert TI-JO ‘uitstapjes’ in alle betekenissen van het woord, 

binnen en buiten,  ver weg en ‘Rundum-Hausen’. Daarmee nemen 
wij het organisatiestokje over van vele voortreffelijke voorgangers, 
waaronder Aad Wildenburg, Lenie Stout e.a. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ons eerste uitstapje staat gepland voor donderdag12 april. Vanaf 
22 maart 2018 is De Keukenhof in Lisse open, dus….. begint de 
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natuur bij ons óók in bloei te raken. We gaan op pad in Slabroek (!)  
en zorgen w.b activiteiten voor een ‘keuzemenu’. De bedoeling is  

dat iedereen meekan; met rolstoel, rollator of te voet. We gaan 
naar Slabroek met eigen vervoer. Programma: 

aanwezig zijn bij het bezoekerscentrum om 13.30u 
start wandeling met gids       om 13.45u 

Koffiedrinken        om 15.30u  
naar huis        om 16.3ou 
 

Kernactiviteit is de (ook rolstoelvriendelijke) wandeling ‘De 
Slabroekse Vennen’ van 3km onder leiding van een IVN-gids. 

(“Wandeling over de Peelrandbreuk, een door een aardverschuiving 
ontstane scheur in de aardkorst. Ook is er aandacht voor het 
wijstverschijnsel, waarbij hooggelegen delen nat blijken te zijn”). 

Duur: ongeveer 5 kwartier à 1,5 uur 
Liefhebbers kunnen i.p.v. déze wandeling ook kiezen voor eentje  

op eigen gelegenheid van 3, 5 km, 5 en 7 km, ter plaatse 
aangeduid. Zelfs GPS-wandelingen ! 
Om 15.30u bieden we de mogelijkheid gezamenlijk koffie te 

drinken. Het bezoekerscentrum Slabroek biedt een interessante 
tentoonstelling over oude begraafwijzen. In ‘het huis van de 

Koningin’  kunnen we – al naargelang het voorjaarsweer – de bijen 
bezig zien.   
        

Aanmelding voor deze  wandeling(en) in Slabroek bij Tineke, per 
mail (graag) of per telefoon. Vóór 22 maart ! Introducés zijn 

welkom, maar worden gevraagd € 2,50 bij te dragen (de gids, 
begrijpt u wel). Geef s.v.p. ook aan als u een passagier kunt 
meenemen; 

In geval van slecht weer wijken we uit naar reservedatum 19 april 
a.s.                    

In de BdT van april a.s. komen wij met een plan van aanpak voor 
2018. Wij zijn natuurlijk  ín voor álle mogelijke suggesties en 
verzoeken.  Slabroek hebben we trouwens verkend met behulp van 

Brenda en Marti. Wie wil er nog meer wel eens helpen bij het 
bedenken van een activiteit ? 

 
Contactadres is : tineke.akkermans@home.nl   
van Sonsbeeckstraat 12, 5344JB Oss, tel 0412 639698 

mailto:tineke.akkermans@home.nl
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Koffiedrinken 

 

Dinsdag 6 maart gaan we weer 
koffiedrinken bij Miens in de 

Monsterstraat. We beginnen om 10.30 uur. 
 

Dinsdag 3 april wordt een speciale 
koffieochtend in De Meteoor. 

Koffiedrinken doen we dan in de hal, waar  
onze leden van de schilderclubjes hun 
werkstukken poseren. De moeite waard 

om weer eens te zien wat er zoal gemaakt 
wordt. In de volgende Bij de Tijd meer 

info. 

 

Muziek luisteren 
Zegt de naam Jacobus Nozeman jullie iets vroeg ik onlangs aan 

mijn mede bestuursleden. Het bleek van niet en ik denk, dat velen 
van u het ook niet weten. 
Jacobus Nozeman was een componist die muziek schreef aan het 

einde van de Barok en het begin van de Rococo. Onlangs draaide ik 
een cd met muziek van hem en dat bracht mij op het idee er iets 

mee te doen in onze vereniging. 
Er zullen beslist meer mensen zijn in onze vereniging, die 

bijzondere of onbekende muziek hebben. Mooi om daar eens met 
anderen naar te luisteren. Dat hoeft niet alleen klassieke muziek te 
zijn !! 

Mooi zou zijn, als er dan ook iets over wordt verteld. Dat hoeft niet 
zo uitgebreid te zijn als de Koffiecantate die ik vorig jaar heb laten 

horen, maar met Googelen is er altijd wel iets te vinden. 
Vanuit het bestuur kunnen we de eerste bijeenkomsten met mooie 
muziek opluisteren, maar we willen het breder trekken en hopen op 

uw medewerking. 
Voorlopig doen we dat op één middag in de maand te beginnen op 

donderdag 22 maart vanaf 14.00 uur in de kleine zaal van De 
Kortfoort. 
Hebt u interesse? Meld u aan bij Aad Wildenburg, we willen graag 

weten of er voldoende interesse is. 
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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 tentoongesteld.  
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  

 

 
               

                      Onder de bladerhoop 
            

              ligt opgerold een egel: 
 

               nog in winterslaap. 

 
                                                 Cilian. 
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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        Herhaling 
 
‘Aan het zwarte meer’ is de titel van het nieuwe stuk dat Forse 
Streken op 8 maart 2018 opvoert in de Groene Engel in Oss. 

Het stuk is geschreven door de Duitse Dea Loher en in Duitsland al 
vaker zeer succesvol opgevoerd. Twee ASVO-leden spelen mee. 

 
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. 

Als u zich aanmeldt bij rein.akkermans@home.nl wordt ervoor 
gezorgd dat uw kaartje op uw naam klaar ligt bij de kassa van De 
Groene Engel. 

  
‘Wanneer twee echt-

paren elkaar na jaren 
weer ontmoeten aan het 

Zwarte Meer blijkt niet 
alleen het verle-den 
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 
ontwor-stelen aan de 

slag-schaduw van de 
dra-matische 
gebeurtenis-sen 

destijds.’  
 

  
 

 
 

 

mailto:rein.akkermans@home.nl


maart 2018 

 13 13 

 Filippine nr. 8  

1. leren friezen soms eerder dan lopen 

2. werd met schaatsen viermaal wereldkampioene   

3. zo noemen de Friezen hun hoofdstad 

4. hier wordt de Sneekweek gehouden 

5. beroemde zeilwedstrijd op de Friese meren 

6. beroep van de laatste winnaar van de Elfstedentocht 

7. Friese ‘lord of the rings’ 

8.  jaarlijks festival op het eiland Terschelling 

9.  slootspringen met een stok 

10.  de club van Foppe en Riemer 

11.  huidige commissaris van de koningin in Friesland 

12.  hier eindigt de Elfstedentocht 

13.  beroemd boek van Theun de Vries dat zich afspeelt in Friesland 

14.  wie drinkt nou niet graag een Rivella met deze Friese schone 

15.  nog zo’n typische Friese sport 

16.  beroemdste schaatsbaan in Nederland 

17.  Friezen spreken geen dialect, maar een … 

18.  Olympisch kampioen op de 1000 meter, trouwde met Anni 

 Friesinger 
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Sudoku Plus nr. 7 

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 

  6  1 3  5  

     7 8   

  4   5  9 3 

7 3  1 9     

    6    5 

 7  5   3   

4 6 3  2     

 5 1 7 3    9 

   2  3  6  

2    7   5  

         

 2    4 9   

5 4 8  9     

 1  8 5    2 
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Oplossingen puzzels uit Bij de Tijd 2018  nr.2 

 
Filippine nr. 7 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Sudoku Plus nr. 6 
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Column   Aad Wildenburg           Voltooid leven ! 

 
Er zijn onderwerpen, waar ik met grote huiver mijn mening over   

geef, omdat die mening veel mensen aan zal spreken, maar voor 
veel anderen echt niet kan. Voorzichtig dus !! 
 

In 2008 hielp Albert Heringa zijn 99-jarige moeder bij haar 
zelfgekozen dood. Moeder wilde niet meer verder leven, maar 

euthanasie werd geweigerd. De hulp die werd geleverd, bestond uit 
het klaarmaken van een schaaltje yoghurt met daarin medicijnen 
die de dood tot gevolg hadden. Moeder heeft het zelf ingenomen. 

Na twee jaar komt het Openbaar Ministerie (OM) in actie na een 
TV- documentaire waarin Albert Heringa verslag doet van zijn hulp 

om zo het probleem van ‘Voltooid leven’ aan de kaak te stellen. 
Hierna volgen rechtszaken, met vrijspraak, veroordeling, hoger 
beroep en onlangs veroordeling met voorwaardelijke straf. 

Het is juist, dat de wetgever uiterst voorzichtig is met het toestaan 
van levensbeëindiging, misbruik ligt op de loer ! Daarom is (bijna) 

exact aangegeven wanneer een arts tot euthanasie mag overgaan 
en hoe deze dat moet vastleggen, zodat controle achteraf kan 
volgen. 

Als iemand vindt, dat verder leven geen zin heeft en daarvan voor 
zichzelf overtuigd is, is dat geen reden voor euthanasie volgens de 

wet. Dus dan moet men iets anders bedenken en … niemand mag 
je daarbij helpen ! 

Het wordt tijd, dat de wetgever hierover eens serieus gaat 

nadenken. Er zijn momenteel politieke partijen die daar het 
initiatief voor zouden willen nemen, maar daarin worden belem-

merd door partijen die hun geloof voorop stellen. 
Ik wil in deze hun geloof niet veroordelen, maar een kleinere groep 

bepaalt zo wel wat een grotere groep niet mag. Bepaal binnen de 
kring van gelovigen wat wel of niet goed is en probeer voor 
anderen mee te werken aan goede wetgeving, waardoor 

achterdeurtjesgedoe niet meer nodig is !! 
Overigens, denk ik … de rechterlijke macht kan ook aangeven, dat 

wetgeving op een bepaald terrein niet meer werkbaar is. 
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Column    Juul van de  Kolk      

Uitdaging          

Als je het woord “uitdaging” op Google intikt, krijg je een 
scala van voorbeelden te zien. Wat kan het betekenen op 

geestelijk gebied. Welke effecten kan het psychologisch 
oproepen. Welke betekenis heeft het bij alles wat je 
onderneemt: voor je conditie, je gezondheid, ouder worden, 

voor jezelf en je omgeving en ga zo maar door. 

Als ik probeer terug te kijken in mijn leven springt het begrip 
‘uitdaging’ in het oog. Ik ben geneigd te zeggen ‘alles wat mij goed 

deed in mijn leven heb ik voornamelijk gevonden, maar ik probeer 
er wel altijd iets van te maken’. Of  mijn wereld mij daartoe 
uitdaagt of dat ik mijn wereld uitdaag, dat weet ik eigenlijk niet. Ik 

denk steeds meer dat de uitdaging een enorme uitwerking heeft.                                                                                                                                  
Het idee dat je maar moet leren leven met je gebreken, dat 

niemand je nodig heeft…. dat je sociaal  nergens meer toe dient, 
een zorgafhankelijke maatschappelijke kostenpost bent, is ramp-
zalig voor je zin in ondernemen en je maatschappelijke uitdaging. 

Maatschappelijk uitsluiting of isolatie is fnuikend voor je zin om te 
leven en om nog iets van je leven te  maken. 

                                                                                                            
Mijn eerste gedachte bij het voornemen van de overheid om op de 

huishoudelijke hulp met 75 procent (het is weer een tijd geleden en 
we zijn het al weer vergeten) te bezuinigen is boosheid om zoveel 
onbegrip voor mensen die zich zelf maar moeten zien te redden. 

De besluitvormers leven in een andere wereld dan de hulp-
behoevenden, denk je dan. Mijn volgende gedachte is, hopelijk zijn 

steeds meer hulpbehoevenden in staat om zichzelf te helpen en 
worden zij door de samenleving daartoe ook beter in staat gesteld. 
Zonder een goed woord over te hebben voor de genoemde 

bezuinigingen, koester ik hoop op het effect van de uitdaging  
  

 
 
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    ‘What’s in a name’ 

 
‘What’s in a name, that wich we call a rose 
By any other name would smell as sweet.’   
Quote van William Shakespeare uit Romeo and Juliet. 
Mijn naam, Rein, is een oud-Germaanse naam, die is afgeleid van 
Reningard en betekent zoveel als ‘sterke man met de speer’. Mijn 

leerlingen maakten daar achter mijn rug spottend van ‘de sterke 
man met de kleine speer.’ Zoals gezegd, what’s in a name ? 

 
Momenteel is er weer veel te doen om namen. En dan gaat het om 
namen van historische figuren van wie het gedrag niet echt 

onberispelijk te noemen is. Er gaan stemmen op om die namen niet 
meer te gebruiken; om alles te verwijderen wat aan de vermeende 

helden herinnert, alles uit ons koloniale verleden. Denk hierbij aan 
standbeelden, schilderijen, borstbeelden, namen van scholen, 
namen van instellingen etc.   

   
Witte de With 

centrum voor heden-

daagse  kunst       

        

               
 

basisschool JP Coen           
 
Onlangs was nog in het nieuws het weghalen van een borstbeeld 
van Prins Maurits in het Mauritshuis, de naamsverandering van het 

Witte de With, centrum voor hedendaagse kunst.   
In 2016 ijverde de pas opgerichte politieke partij DENK voor 

schrappen van de naam JP Coen en Piet Hein. Dat werkte wel op 
mijn lachspieren. Slecht nagedacht voor een partij die zich DENK 
noemt. Even komisch als de partij Forum voor Democratie weigert 

te werken aan vergroten van de interne partijdemocratie. ’What’s 
in a name !’ 

Mijn standpunt moge nu wel duidelijk zijn: ik vind het niet wijs alle 
verwijzingen naar duistere zijden van ons verleden te maskeren. Ik 
pleit juist voor het tegenovergestelde. Besteed juist meer tijd aan 

het in zijn context plaatsen van deze personen. Leg uit wat zij 

https://www.goodreads.com/author/show/947.William_Shakespeare
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Witte_de_With_Center_for_Contemporary_Art.TIF
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gedaan hebben; in hoeverre dat in hun tijd in orde of zelfs goed 
was, maar ook hoe wij –met de kennis van nu- daar zeer kritisch 

over zijn.  
Stop met het herschrijven van onze geschiedenis op last van een 

kleine groep activisten. Die klemmende oproep doen de gerenom-
meerde emeritus hoogleraren Piet Emmer en Frank Ankersmit naar 

aanleiding van de nieuwe beeldenstorm die is ontketend in 
Nederland. Zij vinden het absurd om je te laten gijzelen door 
activisten die delen van onze geschiedenis willen gijzelen. Dat 

noemen zij ‘geschiedvervalsing’. Zij noemen dat ‘morele ijdelheid’, 
wat duidt op een gebrekkig historisch besef. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Historisch besef is in deze volgens mij de sleutel. Geen land is er 

ooit beter van geworden door zwarte bladzijden uit de geschiedenis 
te ‘witten’. Wat zouden wij ervan vinden als Duitsland het eigen 

naziverleden wil doen vergeten. Of nog recenter, hoe sterk 
veroordelen wij niet de nieuwe Poolse wet die spreken over ’Poolse 
concentratiekampen’ strafbaar stelt.  

Laten wij alsjeblieft niet roomser zijn dan de paus,; laten wij niet 
onze geschiedenis willen herschrijven. 

Laten wij fier zijn op ons verleden en kritisch waar dat nodig is. En 
ja, ons koloniaal verleden vraagt zo’n kritische houding. Er is in dit 
opzicht nog veel werk aan de winkel. Zeker ook in het onderwijs. 

Daar moeten wij niet de onwelgevallige periodes schrappen, maar 
onze leerlingen juist leren die kritisch te bezien; ze leren dat we 

niet meer in dezelfde fouten moeten vervallen. 
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Belangrijke adressen   ASVOss / Maasland 

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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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 

Dhr. G. Ebben (Geert) 

Willandstraat 32, 5351 PK Berghem 

0412 650519 

ebbengeert@gmail.com 

 

Bestuurslid activiteiten 

Mevr. J. Ebben (José)  

Willandstraat 32, 5351 PK 

Berghem 

0412 650519 

ebbenjose@gmail.com 
 

 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:ebbengeert@gmail.com
mailto:ebbenjose@gmail.com
mailto:akkermansrein@gmail.com
mailto:aad.wildenburg@kpnplanet.nl


 

   


