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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 16,23,30 apr.     14.00 uur computercursus 

maandag 9 april 13.30 uur bestuursvergadering 

Activiteiten deze maanden 

  3 april   koffieochtend in de Meteoor: expositie   10.30u 

12  april activiteit Slabroek 

26  april muziek luisteren in de Kortfoort             14.00u 

Activiteiten langere termijn 

  1  mei bijeenkomst BelangenBehartigingGroep  14.00u 

17  mei muziek luisteren in de Kortfoort             14.00u 

31  mei Cursus Bernhoven ‘Samen beslissen met arts’ 

      juni activiteit in d natuur 

      juli bezoek Jan Cunen centrum 

      augustus uitstapje naar Demen 

      september uitstapje naar Delft 

      oktober talentententoonstelling Oss 

      november kookles voor mannen 

      december high tea Kerstmis 

 

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     

      

 

De algemene jaarvergadering is al weer geweest.  

De opkomst viel wat tegen, maar daar staat weer 
tegenover dat zo’n 15 leden een bericht van verhindering 
hadden verstuurd. 

  

Ook dit jaar lukte het weer om in een redelijke tijd de zaken door 
te praten en een akkoord te bereiken over de voorstellen van het 

bestuur; anders dit jaar was, dat we nieuwe bestuursleden konden 
presenteren. 
Naast Geert Ebben, de nieuwe penningmeester, treedt ook een 

nieuwe activiteitencoördinator aan, José Ebben. Zij is met Tineke 
Akkermans al druk bezig geweest met een activiteitenplan, dat in 

concept in de vergadering is gepresenteerd. De eerste activiteit is 
inmiddels al aan u gepresenteerd en er gaan nog mooie activiteiten 
volgen. 

Inmiddels is bij bijna alle leden de contributie automatisch 
afgeschreven. Het heeft wat werk gekost om alle machtigingen 

binnen te krijgen, maar toen dat gelukt was, was het niet veel werk 
om de incasso-opdracht op te stellen en bij de bank aan te bieden. 
I.p.v. ruim zeventig bijschrijvingen op onze bankrekening, staat er 

nu een heel groot bedrag ineens op en weten we, dat iedereen 
heeft betaald. Dat scheelt een heleboel werk met bijwerken van het 

kasboek. 
We zijn dan ook blij, dat we in de toekomst heel snel en eenvoudig 
uw bijdragen kunnen incasseren. 

Heel hartelijk dank voor uw medewerking. 
Keerzijde van de medaille is, dat een paar leden die door hun 

gezondheidstoestand toch al twijfelden over hun lidmaatschap nu 
hebben bedankt, waardoor het ledenaantal nog iets lager is 

geworden. We moeten aan de bak om een vereniging met 
voldoende leden te blijven. Ook hierover is op de jaarvergadering 
gesproken en er zijn al toezeggingen gedaan om aan ledenwerving 

mee te werken. Maar er is meer nodig, elders in deze “Bij de Tijd” 
leest u meer over onze plannen om die leden binnen te halen.  

Ook u kunt daaraan meewerken !! 
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In memoriam Joke Kuitert 

 
Op 13 maart 2018 is Joke Kuitert overleden. Joke was een hard 

werkend bestuurslid van onze ANBO-afdeling en werd daarvoor 
beloond met het ere lidmaatschap. 
Voor haar ANBO-afdeling was niets teveel, ook niet toen haar 

gezondheid minder begon te worden.  
Joke was een secure penningmeester en lette met recht op de 

centjes en totdat de nieuwsbrieven per post werden verstuurd, 
zorgde zij iedere maand voor de verstrekking van ANBO Actief en 
het Magazine, een gigantische klus. 

Haar gezondheidstoestand was bij de oprichting van onze nieuwe 
seniorenvereniging ASVO al zo slecht dat, ook al had ze dat graag 

gewild, een lidmaatschap geen zin meer had. 
Wij zullen Joke herinneren als een mens die altijd klaar stond en 
stimulator van onze afdeling. 

 
 

Ter nagedachtenis van Puck Hageman 
 

Op 18 februari 2018 overleed plotseling Puck Hageman, lid van een 
van de schildersgroepen. Op de crematie werd een gedachtenis-

prent uitgereikt met daarop onderstaand gedicht van Puck.   
 
 

Mens wat ben je mooi 
Als je jezelf verslaat 

Als je een ander lachen laat 
Als je een warmte creëert 
Als je een ander liefde leert 

Als je een oog hebt van de 
Schoonheid om je heen 

Als je tevreden bent ook alleen 
Als je van de wijsheid geniet 
Als je iemand kan troosten in een verdriet 

 
 
A.Th. Hageman 
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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. 
 
 

ACTIVITEITEN    ‘jaarplanning activiteiten’   

12 april uitstapje naar Slabroek     

  * wandeling 3 km met IVN gids 

       ook  keuze andere afstanden  mogelijk 

* tentoonstelling + koffie 

17 mei uitstapje naar Den Bosch     

  * boottocht op de Binnendieze + gids 

*koffie 

*voor wie wil : museumbezoek     

 

    juni activiteit in Oss      

  * schilderen/tekenen  in de natuur 

* fotograferen 

* wandelen 

* koffie met cake 
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  3 juli activiteit in Oss       

  * Jan Cunen Museum (met gids) 

* koffie 

  9 aug uitstapje naar Demen      

  * de tuinen van Demen 

* koffie 

13 sept uitstapje naar Delft      

  * Porceleinen Fles 

* lunch 

* stadswandeling of vrij 

      okt activiteit in Oss               

  * talentententoonstelling 

      nov activiteit in Oss voor mannen            

  * kookworkshop voor mannen 

      dec activiteit in Oss               

  * kerstbuffet/-High tea 

 

Nadere informatie volgt steeds in het Nummer van BdT van 
de voorafgaande maand ! 

  
 

 
 
 

https://pixabay.com/nl/wandelschoenen-laarzen-leder-3074971/
https://www.bing.com/images/search?q=afbeelding+bootje&id=84C51484935212579975579E39B79AC3201BECC5&FORM=IQFRBA
https://nl.123rf.com/photo_46502599_chef-realistic-concept-with-white-hat-and-mustache-isolated-vector-illustration.html?vti=m4101qdynwu28vilzz-1-10
https://www.bing.com/images/search?q=afbeelding+schilderspalet&id=383F02D080B86EEE831133EEB32CBD3C36E40E36&FORM=IQFRBA
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1953_porceleyne_fles.JPG
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TI-JO luidt de klok: in mei naar Den Bosch 

Op 17 mei a.s. organiseert TI-JO een uitstapje naar Den Bosch. We 
gaan daar om 11.00u een tochtje maken op de Binnendieze o.l.v. 
een bekwame gids. TI-JO probeert een boot te reserveren voor 

ASVO-leden. De tocht duurt 50 minuten en is wonderschoon (aldus 
TI-JO). We drinken na afloop samen een kopje koffie en gaan weer 

naar Oss.  
Wie wil, kan echter verdergaan naar het Noord-Brabants Museum 
(http://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/)   

10 minuten lopen van de vertrekplaats van de boot.  
 

Wij vragen de deelnemers een eigen bijdrage van € 7,50. 
 
Dus: 

10.16u vertrek Oss West (of : 10.14u van Oss CS) 
10.30u aankomst in Den Bosch We wandelen samen – met kleine 

            omweg - naar de Molenstraat 
11.00u tocht over de Binnedieze 

12.00u koffiedrinken bij Van Puffelen  
  (eventueel een lunch voor eigen rekening) 

14.02u (of later) trein naar Oss  of: 

13.15u Noord-Brabants Museum en 15.32 terug naar Oss (West) 
  (graag met museumkaart) 

 
 

Aanmelden vóór 30 april bij Tineke Akkermans 

(tineke.akkermans@home.nl) 

In het volgende nummer van Bij de Tijd komen we met alle 

definitieve informatie.   

 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/
mailto:tineke.akkermans@home.nl
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Muziek luisteren 
 

Er zullen beslist 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 bij 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. 

Op 22 maart was de eerste muziek luister 

middag. Zo vlak voor de passietijd een goed 
moment om niet alleen naar de Matthäus 

Passion van Bach te luisteren, maar ook 
aandacht aan andere passiemuziek te besteden. 
Zo kwamen achtereenvolgens de Brockes 

Passion in uitvoeringen van G.P. Telemann en 
G. F. Händel aan de orde en daarna de Markus, 

Lukas, Johannes en Matthäus Passionen van J.S. 
Bach. 
Besloten werd met een paar stukken uit een Grieks Orthodoxe 

paasmis. 
 

Op donderdag 19 april 2018 laat ik u muziek horen van de 

onbekende Nederlandse componist Jacobus Nozemans en minder 
bekende muziek van Mozart. Aanvang 14.00u. Einde ± 16.00u. 
Let op!! 19 April is ook de mogelijke vervanging van het uitje naar 

Slabroek als het op 12 april te slecht weer is. Mocht het uitje naar 
Slabroek worden verschoven naar 19 april, dan verschuift het 

‘Muziek luisteren’ naar 26 april. Het is daarom van belang, dat u 
zich opgeeft met telefoon of e-mail, zodat ik u zo nodig kan 
berichten. 

We luisteren naar muziek in de kleine zaal van De Kortfoort, 
Floraliastraat 93, 5342 BH Oss. 

Er hebben zich al twee mensen aangemeld om hun bijzondere 
muziek te laten horen; het gaat dus leuk worden !! 
Aad Wildenburg 
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Nieuwe cultuur-historische lezingen 

 
De afgelopen jaren heb ik een aantal cultuur-historische lezingen 

verzorgd. Achtereenvolgens kwamen aan bod: 
 De Renaissance 
 De Romantiek en het Fin de siècle 

 De Middeleeuwen 
Het aantal deelnemers groeide per lezingencyclus en de reacties 

waren steeds uitgesproken lovend. 
Dit kalenderjaar wil ik een nieuwe cyclus starten met een aantal 
lezingen over ‘het Interbellum’. 

 
Het Interbellum is het tijdperk tussen de 

twee wereldoorlogen en is een bruisende 
periode: zowel economisch als sociaal en 
zeker ook op cultureel gebied. Met de 

opkomst van de nodige dictaturen (denk 
aan Hitler, Franco, Mussolini, Stalin ….) zou 

je denken dat de staatspropaganda alle 
vernieuwing de kop in zou drukken. Dat 

gebeurde natuurlijk ook maar in andere landen bloeide de avant-

garde als nooit te voor. Het Interbellum kenmerkt zich juist door de 
opkomst van een schier oneindige reeks van vernieuwingen, van  

nieuwe ‘-ismen’: expressionisme, kubisme, fauvisme, dadaïsme, 
surrealisme, futurisme enz. enz. De ontwikkelingen in met name de 
beeldende kunst komen in een stroomversnelling. 

Bent u geïnteresseerd, meld u dan aan op onderstaand adres: 
rein.akkermans@home.nl 

 
Bij voldoende interesse ga ik de lezingen plannen. Ik zal u daarover 

dan uiteraard tijdig berichten. Zoals ook de vorige keren zijn er aan 
het volgen van deze lezingen geen kosten verbonden. 
 

Hopend op veel aanmeldingen, 
 
Rein Akkermans 

 
 

op het

Mondriaan-College  ?
Deel c:

culturele situatie

Interbellum

mailto:rein.akkermans@home.nl
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Poëzie 
 
 
       
 
 
      
                   
 
 

                                        Op zoek naar voedsel 
 

                          beschenen door het maanlicht 

 
                          snuffelend muisje. 

 
 

                                                                 Cilian 
 

 
 

 
Nieuwe data toneeluitvoering ‘Aan het zwarte meer’ 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Door ziekte van een van de spelers kon de opvoering 8 maart niet 

doorgaan. De nieuwe voorstelling is woensdag 18 april 2018 in de 
Groene Engel: aanvang 20.30u 
De beloofde korting voor ASVO-leden blijft gestand. 

Gereserveerde kaartjes liggen weer klaar bij de kassa. 
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Bernhoven nodigt patiënten uit: Samen beslissen met 

je arts. Hoe doe je dat ? 

 
Na de succesvolle training ‘Heft in eigen hand’ organiseert 
Bernhoven opnieuw in samenwerking met Zorgbelang Brabant 

trainingen om patiënten de regie over hun eigen gezondheid te 
geven.  

‘Samen beslissen met je arts. Hoe doe je dat?’ is het motto van 
een ruim twee uur durende training waarin de patiënt handvatten 
krijgt aangereikt die helpen om daadwerkelijk de regie in eigen 

hand te houden. Welke behandelkeuzes maak je en hoe neem je 
een beslissende rol ? Om dat goed te kunnen, moet je wel het 

goede gesprek voeren met je arts en/of de verpleegkundige, zodat 
je samen kunt beslissen wat de beste keus is in jouw specifieke 
omstandigheden. 

Tijdens de training krijgt u verschillende handvatten om de regie 
over uw eigen leven te voeren ondanks ziekte of beperking.  

U krijgt inzicht in hoe u uw eigen rol in uw zorg- en/of 
genezingsproces kunt vergroten;  

U weet wat u uw behandelaar/arts wel of niet kan vragen;  
U krijgt concrete tips die u helpen een consult goed voor te 
bereiden; 

U leert over manieren om gezamenlijk met uw behandelaar/arts 
een besluit te vormen. 

Ervaringsdeskundigen van Zorgbelang Brabant vertellen hoe zij, na 
een ingrijpende ervaring, het heft (weer) in eigen handen hebben 
genomen. Wat hebben zij gedaan om hun rol in hun zorgproces te 

vergroten ? Wat hebben ze hierin gemist en wat hadden zij, 
achteraf gezien, anders willen doen? Hoe geven zij invulling aan 

kwaliteit van leven ? Meldt u zich ook aan ? 
Per training kunnen maximaal twintig mensen meedoen en een 
training duurt ongeveer 2,5 uur.  
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De data waarvoor u zich kon aanmelden zijn voor de ASVO leden 
op te korte termijn. Maar bij voldoende belangstelling volgen ook 

na deze datum nog enkele trainingsbijeenkomsten. 
  

N.B. 

Het bestuur van de ASVO juicht dit initiatief toe. In overleg met 
ziekenhuis Bernhoven bieden wij deze korte cursus aan voor leden 

van de ASVO. Deze speciale cursus zal plaats vinden op do 31 mei. 
Aanvang: 14.30u   Einde: 17.00u.                      

Aanmelden kunt u zich bij George Bogaers (zie achterin). Alleen bij 
voldoende deelname gaat de cursus door ! 

 

 

SOLIDARITEITSFONDS – bij zorgen over geld 

Het Solidariteitsfonds Oss is een initiatief van o.a. de Diaconie van 
de Paaskerk en de Seniorenraad Oss waarin o.a. de ASVO en de 
PCOB zijn vertegenwoordigd. Bij zorgen over geld kan het 

Solidariteitsfonds Oss wellicht financieel helpen wanneer u niet bij 
officiële instanties (meer) kunt aankloppen. Voor misschien uzelf, 

of uw kind of kleinkind dat in de problemen is gekomen. Alle 
inwoners van de gemeente Oss kunnen een beroep doen op het 
Solidariteitsfonds. Omdat iedereen een toekomst verdient. Meer 

informatie:  

https://www.metelkaaross.com/solidariteitsfonds;  

Contact:  

solidariteit.oss@gmail.com of Mia Vervoort, 06-15661413. 

 

 

 
 

 
 

 
 

https://www.metelkaaross.com/solidariteitsfonds
mailto:solidariteit.oss@gmail.com
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         Oss innoveert !   

  
 

Oss Innoveert zoekt inwoners die een plan hebben om de zorg voor 
elkaar, de sociale contacten en leefbaarheid in wijk en buurt te 

verbeteren. Initiatieven die het (samen) leven in gemeente Oss 
prettiger en leuker maakt. Iedere inwoner van gemeente Oss kan 

een plan indienen. Deze initiatieven mogen ondersteund worden of 
in samenwerking met professionals, ondernemers, studenten 
uitgevoerd worden. De regie en het initiatief ligt daarbij bij de 

inwoners en niet bij een professionele organisatie 

Kijk voor meer informatie en het indienen van een plan op 

www.oss.nl/ossinnoveert. 

Heb je geen plan, maar wil je wel meedoen? Meld je aan bij 
ossinnoveert@oss.nl. 

Voor vragen kun je contact opnemen met Leontien van Hassel of 
Angela Berende, telefoon 14 0412 of stuur een e-mail naar 

ossinnoveert@oss.nl. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.oss.nl/ossinnoveert
mailto:ossinnoveert@oss.nl
mailto:ossinnoveert@oss.nl
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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, met een pen 

van de ASVO 
3. door een oproep aan de leden om actief ook zelf nieuwe leden te 

werven 
 

 

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

De folder van de ASVO willen we verspreiden in het centrum van 
Oss. Rein Akkermans en Jaap Groot gaan elk 1 uur in het centrum 

senioren aanspreken en folders uitdelen. 
Wij roepen actieve leden op zich aan te melden om ook 1 uur   
folders uit te delen. Aanmelden bij Rein Akkermans (zie achterin) 

 

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

Het bestuur roept 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 voor-
delen van het lidmaatschap van de ASVO. U kunt folders hiervoor 

aanvragen bij Jaap Groot (zie achterin)  

 

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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Pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving 

 
Een initiatief van 20 partijen in de zorg 

‘Er zijn mooie initiatieven en projecten voor ouderen. Toch worden 
deze als versnipperd ervaren. Zorg is bijvoorbeeld te veel gericht 
op specifieke aandoeningen en te weinig op welbevinden, 

zelfredzaamheid en wensen van ouderen. Daarom vormen we met 
ruim twintig partijen een sterke coalitie. Samen willen we de 

beweging naar een ouderenvriendelijke samenleving aanjagen.  

We richten ons op ouderen met een kwetsbare gezondheid. Dat zijn 
ouderen met een wankel evenwicht tussen draagkracht en 

draaglast.  Ze ervaren dat zelf, of hun naasten of hulpverleners 
(zoals de huisarts en de wijkverpleegkundige) signaleren dit. •  We 

houden zelf de beweging op gang, maar hebben daarbij  de 
landelijke en lokale overheid keihard nodig. •  We werken bottom-
up; onze bron zijn ervaringen van ouderen,  hun naasten en hun 

hulpverleners.’ 

De coalitie bestaat sinds november 2017 uit: 

ActiZ | Alzheimer NL | BTN | CNV Zorg & Welzijn | Fysiotherapeuten NVFG 

net | InEen | KBO-PCOB | KNMP | Laego | Landelijke Huisartsen 

Vereniging | Mezzo | NOOM | Nederlandse Patiënten Vereniging | NVOG 

en KNVG | Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen | Osteoporose 

Vereniging | Parkinson Vereniging | Patiëntenfederatie Nederland | Per 

Saldo | Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland | Sociaal Cultureel 

Planbureau | V&VN | Zorgbelang Nederland | 

De volledige tekst van het ‘pleidooi’ vindt u op de site  
(zie onderaan artikel)(u klikt met de rechter muisklik op de link en 
kiest voor: openen hyperlink) 

In het ‘pleidooi’ worden 4 aandachtspunten genoemd. Van elk punt 
wordt vervolgens aangegeven: 

 een korte omschrijving van het aandachtspunt 
 wat doen wij 
 wat vragen wij:  a. van de landelijke overheid                        

     b. van de lokale overheid 
 voorbeelden van initiatieven 
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Hier nu een korte omschrijving van de aandachtspunten: 
 

1. Aandacht, tijd en passende zorg 

We pleiten voor zorg en ondersteuning op maat, zodat ouderen 

met een kwetsbare gezondheid kunnen leven op een manier die bij 
hen past. Dat begint met een dialoog tussen ouderen en 

hulpverleners over wat nodig is om te leven, zoals de ouderen dat 
wensen. 

2. Informele zorg 

Ouderen nemen zo lang mogelijk zelf de regie over hun zorg, 
samen met familie, vrienden en vrijwilligers. Er zijn vele vormen 

van informele zorg, vaak gecombineerd met professionele hulp. 
Koester informele zorg en bied hulp als deze dreigt weg te vallen. 
Dat vraagt aandacht voor belastbaarheid van mantelzorgers, 

ondersteuning en goede samenwerking met professionele 
hulpverleners. Alleen dan krijgen ouderen de zorg en 

ondersteuning om hún leven te kunnen leiden, samen met  hun 
sociale netwerk. 
 

3. Samenhang en afstemming 

Ouderen en hun naasten hebben behoefte aan een goed afgestemd 
integraal pakket zorg en ondersteuning dat past bij hun zorgvraag. 

Zij mogen niet extra belast worden met ingewikkelde regelzaken. 
Dit vraagt lokale en regionale organisatiekracht. 
 

4. Woonaanbod 

Ouderen met een kwetsbare gezondheid willen kunnen beschikken 
over een woning en woonomgeving die past bij hun wensen en 

levensfase. 
 

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over dit initiatief. Klik 

op onderstaande link ! 
 

https://gallery.mailchimp.com/25cc136b5539cac09b4a26c2a/files/7d8eb8d8-
5fc3-4e8a-9916-

de4f507b27a9/PLEIDOOInov17def.pdf?utm_source=Nieuwsbrief&utm_campaign=
500c996181-

NIEUWSFLITS_PLEIDOOIOUDEREN_20180312&utm_medium=email&utm_term=0
_aac621a081-500c996181-87891827 

 

https://gallery.mailchimp.com/25cc136b5539cac09b4a26c2a/files/7d8eb8d8-5fc3-4e8a-9916-de4f507b27a9/PLEIDOOInov17def.pdf?utm_source=Nieuwsbrief&utm_campaign=500c996181-NIEUWSFLITS_PLEIDOOIOUDEREN_20180312&utm_medium=email&utm_term=0_aac621a081-500c996181-87891827
https://gallery.mailchimp.com/25cc136b5539cac09b4a26c2a/files/7d8eb8d8-5fc3-4e8a-9916-de4f507b27a9/PLEIDOOInov17def.pdf?utm_source=Nieuwsbrief&utm_campaign=500c996181-NIEUWSFLITS_PLEIDOOIOUDEREN_20180312&utm_medium=email&utm_term=0_aac621a081-500c996181-87891827
https://gallery.mailchimp.com/25cc136b5539cac09b4a26c2a/files/7d8eb8d8-5fc3-4e8a-9916-de4f507b27a9/PLEIDOOInov17def.pdf?utm_source=Nieuwsbrief&utm_campaign=500c996181-NIEUWSFLITS_PLEIDOOIOUDEREN_20180312&utm_medium=email&utm_term=0_aac621a081-500c996181-87891827
https://gallery.mailchimp.com/25cc136b5539cac09b4a26c2a/files/7d8eb8d8-5fc3-4e8a-9916-de4f507b27a9/PLEIDOOInov17def.pdf?utm_source=Nieuwsbrief&utm_campaign=500c996181-NIEUWSFLITS_PLEIDOOIOUDEREN_20180312&utm_medium=email&utm_term=0_aac621a081-500c996181-87891827
https://gallery.mailchimp.com/25cc136b5539cac09b4a26c2a/files/7d8eb8d8-5fc3-4e8a-9916-de4f507b27a9/PLEIDOOInov17def.pdf?utm_source=Nieuwsbrief&utm_campaign=500c996181-NIEUWSFLITS_PLEIDOOIOUDEREN_20180312&utm_medium=email&utm_term=0_aac621a081-500c996181-87891827
https://gallery.mailchimp.com/25cc136b5539cac09b4a26c2a/files/7d8eb8d8-5fc3-4e8a-9916-de4f507b27a9/PLEIDOOInov17def.pdf?utm_source=Nieuwsbrief&utm_campaign=500c996181-NIEUWSFLITS_PLEIDOOIOUDEREN_20180312&utm_medium=email&utm_term=0_aac621a081-500c996181-87891827
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Filippine nr. 9  

 

 

1. wintersportster die op 2 disciplines een medaille haalde 
2. hierbij ski je met een geweer op je rug 
3. hier vonden de olympische winterspelen 2018 plaats 
4. dé verrassing op de 5 km schaatsen 

5. wordt de kroonprins van het Nederlandse schaatsen genoemd 
6. boegbeeld van het Nederlandse shorttrack 

7. op je buik op een sleetje naar beneden 
8. won brons op de vrouwen massastart 

9. wintersport waaraan de profs uit Canada niet mee mochten doen 
10. beste Nederlandse schaatser aller tijden 
11. won eerste gouden medaille ooit voor Nederland op haar sport 

12. reden voor het ontbreken van Rusland op de Spelen 
13. hier vinden de winterspelen 2022 plaats 

14. sport waarin de Kim’s zilver verdienden 
15. succesvolste olympische Nederlandse sportster ooit 
16. winnaar van het medailleklassement in 2018 
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Sudoku Plus nr. 8 

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.  

 

 

  7 9      

1     6    

3  6 1 7  9   

 2   5  1  8 

      7   

       3 2 

  4  9 7    

5  8  2  4   

     4 8  3 

  6  1   5 2 

         

   2 3  9   

 9 2    6   

 1   5     

4     2  3 8 
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Oplossingen puzzels uit Bij de Tijd 2018  nr.3 

 
Filippine nr. 8 

 
 

 
Sudoku Plus nr. 7 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 



20 Bij de Tijd 

Column  Cor Fijt         Bezoek in de seniorenflat 

 

Ik zag haar in de schemering bij het venster, dat uitzag over het 
water, tussen de bomen door naar de vlakke weilanden. Zij had 
haar kamer op de tweede verdieping, een kleine kamer met 

redelijke grote ramen.Er waren boeken in de half verschoten 
noten-kast tegen de muur. Gemakkelijke stoelen stonden bij het 

raam en het lage tafeltje stond bij de verwarming. Tussen de 
ramen stond het theekastje en de vloer was bedekt met een groot  
oosters tapijt in donkere, dof broeiende kleuren, waaronder 

wolligheid onder je voeten gewaar werd zonder te vermoeden dat 
het een kostbaar juweel van tapijtkunst was. Toen ik stil in de open 

deur stond schrok zij op uit het gemijmer en keek mij verrast aan.  
- Dag, ma.  -Dag jongen, kom binnen. Wil je thee en doe het licht 

aan?. Het grote licht haalde sfeer weg maar gaf wel helderheid in 
de kamer. -Zo... kom maar hier in de lage fauteuil zitten, de 
fauteuil kraakte zacht onder mijn gewicht. Ik vond lage meubels 

niet prettig, wist niet goed waar ik met mijn benen moest blijven, 
ik leg mijn handen op mijn tegenaangedrukte knieën en keek naar 

de gerimpelde blanke handen die bezig waren boven de theetafel. 
Mooie handen, zo zacht en blank aan de dunne polsen. Ik dacht 
aan vroeger, de handen waren toen wat steviger, die moedertjes 

handen konden wel eens een flinke klets geven. Waar denk je aan. 
-Ik, nergens aan, half verbaasd , half verschrikt -nergens aan. Haar 

reactie was een gesnuif door haar neus maar ging er verder niet op 
in. Hé, lekker, zei zij met een glimlach en genoot van de thee en 
visite. 

 

Cor Fijt 
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Column    Juul van de  Kolk        ‘Waarom zou je’    

‘Waarom zou je het niet doen’, is achteraf meestal de vraag. 
Iets  had moeten gebeuren, maar het is niet of verkeerd 
gebeurd. Het zou veel beter geweest zijn en soms nog 
goedkoper ook. ‘Waarom en hoe’ is een heel belangrijke 

vraag voor burgers en overheid. 
De adviesraad sociaal domein (ASD) in de gemeente Oss 

doet alle moeite om die vraag voor te zijn. Het zijn immers 
de burgers die moeten kiezen en zeggen hoe ze hun 

samenleving willen inrichten. Daarom deze oproep. 
U hebt het grootste gelijk van de wereld als u zegt: ‘Maar dat is 
toch de basis van onze democratie en onze staatsinrichting’. Onze 

regering en gemeenteraden zijn democratisch gekozen. Ze zouden 
dus moeten weten wat hun burgers willen op sociaal en maat-

schappelijk vlak. Neem van mij aan: ‘Dat weten ze niet’. Dat weet 
de overheid zelf ook wel. 
Daarom heeft elke gemeente bijvoorbeeld een Adviesraad Sociaal 

Domein. Niet omdat de ASD zoveel weet, maar omdat de ASD 
probeert uit te zoeken wat de burgers echt willen, wat ze weten en 

kunnen. Dat moet namelijk de basis zijn voor het sociale beleid. 
Anders deugt het niet. 
Democratie is een prachtig beginsel. Maar voor ieder principe 

geldt: ‘Het nuttig effect is van doorslaggevende waarde’. Wat hout 
snijdt en toekomst biedt, is wat de burgers ervan vinden. 

Burgers vinden iets; toevallig of stom, kan zijn, maar ook omdat ze 
in problemen zitten en er anders onderdoor gaan. Dat hebben ze 
altijd al gedaan. Meestal uit eigen ervaring, behoeften en nood. Ze 

deden iets. Zo zijn vooral onze sociale voorzieningen tot stand 
gekomen.  

Dat gebeurde meestal ondanks bezwaren en tegenstand van 
overheid. Dat gebeurde vroeger zo en dat zal ook zo in de 
toekomst gebeuren. 

Daarom probeert de ASD de mensen in beweging te brengen, hen 
te vragen wat ze ervan vinden, hoe ze het zouden willen hebben. 

De klant is koning, de burger zijn beloning. 
 
 
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     ‘Ach’ en ook een beetje ‘wee’ ! 
 

Ik herinner me nog goed de periode van 
premier Balkende. Hij oreerde indertijd 

over ‘fatsoen’. Ik herinner me iets van 
“fatsoen moet je doen !” 

Ik herinner me ook nog dat ik dat toen 
nogal vreemd vond: fatsoen, dat spreekt 

toch vanzelf ! 
Wel, in de loop der tijd ben ik daar echt anders over gaan denken. 
Fatsoen blijkt in de praktijk helemaal niet meer zo vanzelfsprekend 

als ik wel zou willen. Ik ben werkelijk geen ‘fatsoensrakker’, eerder 
zou ik mezelf karakteriseren als een ‘voorstander van ‘normaal 

doen’. Misschien kunnen een paar voorbeelden illustreren waarom 
ik me toch zorgen maak: 
Na de formatie van het kabinet Rutte 3 keek ik naar de algemene 

beschouwingen in de Tweede Kamer. Onthutsend vond ik dat deze 
keer. En dan bedoel ik het onthutsend gebrek aan algemeen 

fatsoen. In communicatie is het toch heel normaal dat je naar 
elkaar luistert, liefst elkaar aankijkt en zo het benodigde respect 
betoont. Zo niet in de Tweede Kamer. Meer dan eens kwam het 

voor dat bij de toespraak van een van de fractievoorzitters een 
meerderheid van de Kamerleden zat te twitteren. Wat voor signaal 

geven die twitteraars daar mee af ? 
‘Het interesseert me absoluut niet wat 
die man of vrouw daar op het spreek-

gestoelte staat te verkondigen ?’ ‘Ik 
heb wel betere dingen te doen dan te 

luisteren naar mijn collega’s ?’  
Wat een blijken van onfatsoen ! Maar 
ook blijken van een gebrekkige professionaliteit. Even voor de 

goede orde, de afbeelding toont Wilders en partijgenoten, maar 
bovenstaande geldt voor leden van alle in de Tweede Kamer 

gekozen partijen, zelfs voor leden van het kabinet. 
Een tweede blijk van gebrek aan fatsoen constateer ik ook weer in 
diezelfde Tweede Kamer. Wat een grof taalgebruik ! Schelden, 

beledigen … het komt meer dan eens voor. Kamervoorzitster Arib 
probeert dit wel tegen te gaan, maar haar bevoegdheden zijn 

hiervoor te beperkt.  
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Een derde voorbeeld komt uit de gemeentelijke politiek. 
De Seniorenraad Oss stuurde in december 2017 aan alle politieke 

partijen in de gemeenteraad een brief met een aantal speerpunten 
voor seniorenbeleid. In deze brief vraagt de SR aan al die partijen 

om in hun respectievelijke verkiezingsprogramma’s aandacht te 
besteden aan de genoemde speerpunten. Nul reacties  van de 

aangeschreven partijen !!! 
Vervolgens stuurt de BelangenBehartigingGroep van de ASVO ook 
een brief naar alle partijen waarin zij zich voorstelt en de vraag 

stelt waarom de partijen niet antwoorden op de aan hen gerichte 
brief van de Seniorenraad. Welgeteld twee partijen, PvdA en Beter 

Oss, hebben gereageerd. 
Ik vind dit getuigen van een gebrek aan primair fatsoen. Als je een 
vraag gesteld wordt, is het niet meer dan normaal dat je daarop 

een antwoord geeft. Zo niet in Oss. Ik vind dit schokkend ! 
 

Gekozen volksvertegenwoordigers moeten het goede voorbeeld 
geven ! Ja, dat is mijn stellige overtuiging, maar grosso modo doen 
ze het niet, of in ieder geval niet in voldoende mate. 

In mijn optiek heeft het gebrekkige vertrouwen van de kiezers in 
de politiek en de politici ook hiermee te maken.   

Fatsoen moet je niet alleen doen. Je moet het ook voordoen ! 
 
Wel … op het gevaar af als een fossiel te worden beschouwd, ik  

houd hier toch met verve een pleidooi voor herintrede van fatsoen 
in de omgang met elkaar. 

 
Natuurlijk zijn mensen het niet 
altijd met elkaar eens. Dat hoeft 

ook helemaal niet. Maar laten we 
wel alsjeblieft respect hebben voor 

elkaars standpunten, voor elkaars 
gewoontes.  
 

 

 

 

 

  ‘  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=qIlhHTbH&id=558C7302373CDBE18D889DF211A81537EAC01FE3&thid=OIP.qIlhHTbHNJFbKD-K9gW8egAAAA&q=afbeeldingen+fatsoen&simid=608016463368749522&selectedIndex=407
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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 Meteoor’ 

Oude Litherweg 5346 RT Oss, is 9 
april 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 

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


 

   


