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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 18 en 25 juni     14.00 uur computercursus 

maandag 11 juni 13.30 uur bestuursvergadering 

Activiteiten deze maanden 

  5 juni koffie drinken bij Miens 

  6 juni creatief in de natuur 

      

Activiteiten langere termijn 

      juli bezoek Jan Cunen centrum 

      augustus uitstapje naar Demen 

      september uitstapje naar Delft 

      oktober Talentententoonstelling Oss 

 

Personalia 

      

 Kroonjaren   

16 juni dhr E. Veldhuizen 85 

17 juni mevr M.C.A. Smits-Vendelmans 70 

18 juni dhr J. Veer de 80 

24 juni dhr G. Hal van 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       Vakantie 

 

 

Als ik begin met schrijven, hebben we al aardig wat mooi 

weer gehad en ook nu schijnt de zon weer volop, hoe lang 
nog ? Ik hoop nog heel veel en wat mij betreft ook op de 
plek waar wij naar toe gaan. 

Ik voel me een bevoorrecht mens, dat ik financieel en fysiek in 
staat ben om nog met vakantie te gaan. Dat is helaas niet voor 

iedereen weggelegd. 
Fysiek is wel nodig, want we gaan wandelen met een groepsreis in 
Schotland; niet te moeilijk en te lang maar toch. Het voordeel van 

zo’n reis is, dat de voorbereiding in de winter een korte tijd in 
beslag neemt. Je schrijft in en hebt er geen omkijken meer naar ! 

Een ander voordeel van de wandelreis die wij doen is, dat je met 
gelijkgestemden gaat; wandelen is het uitgangspunt. 
Alhoewel de reis niet zo wordt aangegeven, zijn het toch 

voornamelijk senioren die meegaan of zij die daar bijna toe 
behoren. Prestatie is niet meer zo belangrijk, de natuur en het 

wandelen daar gaat het om. 
Onze reisvereniging biedt al een aantal jaren actieve vakantiereizen 
aan, maar vooral de wandelreizen zijn de laatste jaren zeer in trek. 

Hierdoor is het voor de organisatie ook aantrekkelijk om nieuwe 
wandelreizen te blijven ontwikkelen. Zij hebben daarvoor een zeer 

enthousiaste chauffeur/reisleider. 
Voor ons wordt het de derde wandelreis en we hopen er hierna nog 
meer te maken. 

Met actieve senioren iets doen is ook een van de uitgangspunten 
van onze vereniging. Het leuke is, dat er steeds meer mensen zich 

opgeven voor de activiteiten. Voor het uitje naar Den Bosch hebben 
zich zelfs 24 mensen opgegeven. 

Toen ik stopte met werken, mocht ik gebruik maken van een 
“Pensioen in zicht” cursus. Belangrijk thema in die cursus was: blijf 
actief en stel doelen, want dat voorkomt dat je snel achter de 

geraniums komt te zitten. Daarom hoop ik u nog heel vaak te 
ontmoeten bij onze activiteiten !! 
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Belangen Behartiging Groep 

De BBG komt 1 keer in de zes weken bij elkaar om te bespreken 
hoe wij de belangen van onze leden het beste kunnen dienen. Wij 
hebben geconstateerd dat dit het beste kan via twee wegen: 

1. Onze leden informeren over belangrijk nieuws waar wij in ons 
onderzoek op stuiten. Dat zullen wij doen door artikelen te 

plaatsen in Bij de Tijd.  
Maar ook door een rubriek te openen op onze website 
(asvossmaasland.nl) waar u dan belangrijke telefoonnummers, 

adressen van instanties, hulptrajecten etc kunt vinden. 
2. Belangen van senioren onder de aandacht brengen van 

gemeenteraad, Adviesraad Sociaal Domein (ASD) en de 
verschillende politieke partijen. 

De BGG heeft om te beginnen een aantal items gekozen, die o.i. 

voor onze leden relevant zijn en waarover wij meer willen weten. 
Dit zijn: 

a. vrijwilligers en mantelzorgers 
b. huisvesting en woonwensen 

c. fietsen in het centrum 
d. computerbeleid voor senioren in de gemeente 
e. zorg voor ouderen en wijkteams 

f. regelgeving rond inkomen en bijstand 
g. de sociale kaart 

 

In Bij de Tijd rapporteren we steeds over onze bevindingen m.b.t. 
deze onderwerpen. Steeds 1 of 2 onderwerpen. Deze keer: 
‘fietsen in het centrum’ en ‘huisvesting en woonwensen ouderen’. 

Onder elk stukje plaatsen wij ook naam en mailadres van het lid 
van de BGG dat hierover aanspreekbaar is. 

 

Fietsen in het centrum 

Nu fietsen in het centrum niet meer verboden is en vooral jeugd 

met weinig aandacht voor de kwetsbaarheid van voetgangers die 
zij rakelings passeren, zo snel mogelijk wil bewegen/fietsen, 

ervaren voetgangers het afschaffen van het verbod om in het 
centrum te fietsen als onveilig en als een verkeerde maatregel. 
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Uit onderzoek over dit onderwerp van de PvdA onder meer dan 
1100 Ossenaren, blijkt dat 66% tegen fietsen in het centrum is.    

De BBG zal de ouderenbonden ASVO, KBO en PCOB benaderen om 
een gezamenlijke verklaring op te stellen overeenkomstig het 

resultaat van de enquête en die aan te bieden aan het college en 
de raadsfracties. 

Contact: Jaap Groot j.k.groot@hccnet.nl 

 

Huisvesting en woonwensen ouderen 

In 2014 heeft de Seniorenraad hierover een grote enquête 
gehouden onder inwoners van onze gemeente. Het rapport en de 

conclusies van dit onderzoek zijn aangeboden aan het college en 
alle politieke partijen. Dit leverde evenwel geen noemenswaardige 
reacties op. Daarom buigt de BGG zich hier weer over. Wij 

overwegen ook hierover een eigen enquête te houden onder onze 
leden. U hoort daar later over. 

Hieronder enkele bevindingen uit het onderzoekje van Brenda 
Bakker: 
 De gemeente Oss en Brabant Wonen werken nauw samen bij 

het toewijzen van een woning, waarbij inkomensafhankelijke 
criteria worden gehanteerd. 

 Project Proeftuin (Ruwaard) voorziet ook in wonen voor 
senioren. Ook hier wordt een inkomenstoets gedaan. 

 Beschermd wonen is mogelijk in De Wellen en het Sterrenbos. 

 Ons Welzijn biedt tegen betaling service- en bezorgdiensten 
aan. 

 AH, Jumbo en apotheken bieden bezorgdiensten aan. 
 Advies over (mogelijk) noodzakelijke woningaanpassingen om 

langer in eigen huis te kunnen blijven wonen, kan worden 

ingewonnen bij: 
Blijvend thuis in eigen huis (project van de Seniorenraad) 

sociale wijkteams 

mailto:j.k.groot@hccnet.nl
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websites te vinden onder de zoekterm “advies woning-
aanpassing ouderen” 

 
Contact: Brenda Bakker Groot  b.cramer2@kpnplanet.nl   

 

 

 

    
  ADVERTENTIE      ADVERTENTIE      ADVERTENTIE 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

De ASVO verkoopt een viertal werkende tablets in originele 
verpakking: 
 

- ASUS Memopad 10  
- Type: ME102A (model 2014) 

- Android-versie: 4.2.2 
- Schijfruimte: 8GB 
- Prijs: €25,00 

- Geen garantie 
 

De tablets zijn te bestellen bij bestuurslid Geert Ebben 
Neem met hem op contact op via: 06-20994335 
telefonisch regelt u dan betaling en aflevering 

 
   ADVERTENTIE      ADVERTENTIE      ADVERTENTIE 

 

mailto:b.cramer2@kpnplanet.nl
http://www.kiesproduct.nl/go/43047711
http://www.kiesproduct.nl/go/43047711
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Activiteiten van de voorzitter 
Computercursus: 
 
  

 
 

 
 
 

Door een misverstand is bij sommige leden de indruk ontstaan, dat 
ik na de zomervakantie stop met de computercursus. Dat is niet zo,  

in september gaan we gewoon weer verder op de maandagmiddag. 
In juni doen we dat nog op de 18e en de 25e. Daarna stoppen we in 
de vakantie. 

 
Luisteren naar muziek: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Zoals ik in de vorige Bij de Tijd al heb aangegeven is er vóór de 
vakantieperiode geen luistermiddag meer. 

Na de vakantie gaan we weer luisteren naar muziek, dan zullen ook 
andere leden hun muziek laten horen en zien. 
Wie zelf een bijzonder muziekstuk wil laten horen en er over wil 

vertellen is van harte welkom, u kunt zich bij mij aanmelden. 
Omdat in het kader van cultuur ook Rein Akkermans weer gaat 

starten met lezingen, kunnen we niet exact zeggen op welke dagen 
een van beide activiteiten gaat plaats vinden. 
 

In Bij de Tijd die eind augustus verschijnt geven we hierover 
duidelijkheid. 

http://www.bewegende-plaatjes.net/galerij/plaatjes/techniek/computers/workstation2.gif.html
http://www.bewegende-plaatjes.net/galerij/plaatjes/techniek/computers/SELF-PROGRAMMINGPC01.gif.html
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=aTfDWT4y&id=B1058BD9452CE928B2F9B423F1A671315D2051D5&thid=OIP.aTfDWT4yANMRff04rBBmOwHaHa&mediaurl=https://cdn.pixabay.com/photo/2015/05/29/23/10/music-789957_640.jpg&exph=640&expw=640&q=afbeeldingen+muziek&simid=608006481943661124&selectedIndex=6&qpvt=afbeeldingen+muziek
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=bWQE6Uoj&id=477EE97C741506810E713BEE2BC6C884A4ED53CA&thid=OIP.bWQE6UojP8Ivgu_vcs1-zAHaHa&mediaurl=https://cdn.pixabay.com/photo/2015/05/27/09/02/music-786136_960_720.jpg&exph=720&expw=720&q=afbeeldingen+muziek&simid=608024838641616067&selectedIndex=7&qpvt=afbeeldingen+muziek
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Tekenen/schilderen/fotograferen/wandelen 

=  kijken  = zien =  genieten 

 

 

 

 

 

  Ti-       JO 

Op woensdagmiddag 6 juni nodigt Ti-Jo  liefhebbers uit voor een 
teken(- en/of schilder-)workshop aan de Geffense Plas in Oss. 

Mevrouw Schaminée en andere leden van de schildersgroepen 
nemen het voortouw, maar álle liefhebbers zijn welkom. Ervaring is 

niet nodig.  Mensen die liever een camera dan een kwast hanteren, 
nodigen wij óók uit: het natuurgebied rond de Geffense Plas biedt 
talrijke beeldschone plekjes. Die kunnen overigens ook zonder 

instrumentarium worden genoten door wandelaars. Een rondje 
wandelen rond de Geffense Plas kost 3 kwartier, maar is voor 

liefhebbers uitbreidbaar  tot 1 uur of 5 kwartier. Na afloop drinken 
we een kopje koffie in het restaurant van de Geffense Plas (zelf 

betalen, maar de cake erbij is een cadeautje)                

We plannen als volgt: 

13.30u   -    Verzamelen voor de ingang van De Geffense Plas bij 

                   het toegangshek Gielekespad 10, 5343 XN Oss;  
     routebeschrijving:      

https://www.google.com/maps/@51.7430442,5.5019895,
16.38z?hl=nl 

- Verdelen van groepjes: tekenen/schilderen, wandelen, 

fotograferen 

 
 

https://www.google.com/maps/@51.7430442,5.5019895,16.38z?hl=nl
https://www.google.com/maps/@51.7430442,5.5019895,16.38z?hl=nl
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15.30    -      Koffie drinken in het restaurant bij de ingang  
                   (eerder mag ook, hoor() 

 
Praktische zaken: 

- een klapstoel(tje) of krukje is handig voor de kunstenaars 

- een kussen(tje) op schoot is handig 

- eigen materialen zijn altijd welkom 

- papier en tekenpotloden zijn voorradig 

- een plankje als ‘onderzetter’ wordt verschaft 

- fotografen nemen hun eigen camera mee.  

- wandelaars krijgen een routebeschrijving 

- telefoonnummer van de dag: o630657761 (Tineke) 

Bij slecht weer, kunnen de artiesten terecht ín het restaurant (veel 
ramen met uitzicht! … alle andere activiteiten kunnen gewoon 

doorgaan ().   

  

ADVERTENTIE      ADVERTENTIE      ADVERTENTIE 

Brillen voor een echt lage prijs  Charlie Temple 

 
Via kennissen stuitte ik laatst op een aanbieding van Charlie 
Temple voor zeer goedkope brillen. Vindt u deze aanbieding 

interessant, klik dan op onderstaande site en laat u overtuigen ! 

 

 

www.charlietemple.nl 
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Impressie Toneelvoorstelling  ‘Aan het zwarte meer’ 

 

Op 18 april traden Forse Streken (met in de gelederen Tineke en 
Rein Akkermans) op in de Groene Engel. De voorstelling was meer 
dan een maand uitgesteld wegens ziekte van een van de 

speelsters, maar –zo zeiden de bezoekers- het was het wachten 
waarde geweest. 

ASVO-leden konden met korting naar de voorstelling en twaalf 
leden hebben daarvan graag gebruik gemaakt. Hieronder een 

aantal foto’s, die van Ria Smits maakte van deze voorstelling. 
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“De weg kwijt” 

 
Op 2 juni verschijnt de nieuwe roman van Rein Akkermans. 

Vanaf 16.00u is er in boekhandel Derijks (Walstraat 8) in 
Oss een signeersessie door de auteur. 
Het boek is vanaf die dag te verkrijgen in de boekhandel of 

via internet.  
 

 
 

Anne is 17 jaar als ze haar 

beide ouders verliest. Voor 
verdriet is er geen plaats, ze 

heeft de zorg voor haar 
broertjes. Ogenschijnlijk lukt 
het Anne goed en blijft ze zelf 

overeind. Maar tot welke prijs 
? De eerste barsten in haar 

privéleven verschijnen al vrij 
snel, maar nooit ligt het aan 
haar. Langzaam vervreemdt 

zij van zichzelf en de wereld 
van haar. Steeds meer staat 

ze er alleen voor. Als de 
mogelijkheid zich voordoet 
aan een kookwedstrijd mee 

te doen, waag ze haar kans: 
kan ze zichzelf terugvinden 

en haar vriend weer voor zich 
winnen ?  
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♫   Dat ging naar den Bosch toe   ♫ 
 

Wist u dat onder de straten van ’s Hertogenbosch een hele wereld 
schuilgaat?  Onder  straten met winkelend publiek en onder oude 

panden bevinden zich riolen,  afwaterings- en toevoerwegen van 
een  (niet zo héél ) ver verleden. Dat ontdekten wij, ASVO-leden 

tijdens een rondvaarttocht over de Binnendieze.  Begeleid door een 
kundige gids kregen we een beetje idee van wat leerlooiers, 
Volders, Ververs, Militairen vanaf de vroege middeleeuwen voor 

praktijken uitvoerden. Fascinerend. En intussen werd het boven de 
grond steeds zonniger en warmer zodat  een aantal van ons nog 

heeft kunnen picknicken ook.  We sloten de rondvaart af met een 
kopje koffie en een selecte ()groep  benutte de middag voor een 
bezoek aan het Noord Brabant Museum.   

Dank aan alle enthousiaste deelnemers! 
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Aanmelden voor nieuwe cyclus lezingen 

 
 
De aanmeldingen voor de lezingen vallen 
tegen. Daarom verlengen we de inschrijf-
termijn tot 12 juni. We hopen op meer aan-

meldingen, anders gaat helaas deze 
lezingencyclus niet door ! 

  
 . 

Aanmelden vóór 12 juni 2018 
per telefoon: 0412-639698 
per mail:       akkermansrein@gmail.com 

 
  
Rein Akkermans 

 
 

 
 

Poëzie 
 
 
 
       

        D           Metamorfose 

             van veel kikkervisjes naar 
             mini kikkertjes. 
 
                                         Ciliane   
 
  

      
 

  

 

op het

Mondriaan-College  ?
Deel c:

culturele situatie

Interbellum

mailto:akkermansrein@gmail.com
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LEDENWERVING 
 

Algemene Senioren Vereniging Oss /Maasland 
 

 
 

Zaterdag 5 mei hebben Jaap Groot en Rein Akkermans in het 
centrum van Oss gestaan om flyers uit de delen. Die dag was 
misschien niet zo gunstig, want er waren erg veel mensen in de 

stad van buiten Oss. Heel vaak hoorden wij “wij komen niet uit 
Oss”. 

Het was de eerste keer flyeren. In juni, oktober en november gaan 
we hiermee door. De animo van de passanten viel ons niet mee. 
Toch hopen we dat het een aantal nieuwe leden heeft opgeleverd. 

 
 

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 
voordelen van het lidmaatschap van de ASVO. Één op één 

contacten werken het beste ! 
U kunt folders hiervoor aanvragen bij Jaap Groot (zie achterin) 

Nieuwe leden betalen voor het lopende jaar (t/m december)  
€ 7,50. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



juni 2018 

 15 15 

Filippine nr. 11 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. Voetbalbestuurder bij Ajax 

2. Werd Alireza Jahanbakhs dit jaar in de Nederlandse 

competitie 

3. Oud Ajaxied die furore maakte bij Arsenal 

4. Kampioen van 2009/2010 degradeert na dit seizoen nar de 

eerste divisie 

5. Deze club ontwikkelde het beroemde “tikkie-takkie-voetbal” 

6. Bijnaam van Roy Makaay bij Bayern München 

7. Beste voetballer van de wereld met bijnaam “de vlo” 

8. Bijnaam van Van Basten in Italië  

9. Hier speelt Feyenoord zijn thuiswedstrijden 

10. Bijnaam van Diego Maradonna 

11. Fluit dit jaar de finale van de Europa Leage voetbal 

12. Club uit Limburg moet nacompetitie spelen om zich te 

handhaven 

13. Bijnaam van De Graafschap 

14. Bijnaam van Ruud van Nistelrooij in Engeland 

15. Assistkoning van de eredivisie en speler van Ajax 

16. Speelt zijn wedstrijden op Het Kasteel  
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Sudoku Plus nr. 10 

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.  

 
 

 8       3 

2   1   8 9  

    7    4 

    1 6 3   

8     3  6  

    4  2  5 

  1 4      

4 6       7 

9  8      2 

     8 3   

1  9     2 6 

 5   3 9   4 

        3 

  5    2   

  6 8 2 3 4  9 
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Oplossingen puzzels uit Bij de Tijd 2018  nr.5 

 
Filippine nr. 10 

 

 
 

Sudoku Plus nr. 9 
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Column    Juul van de  Kolk        ‘Mensen hebben rechten’           
Mensen hebben rechten in een samenleving. Als je op deze aarde 
geworpen wordt, heeft dat zijn verband en zijn gevolgen. Mensen 
moeten gelijke rechten hebben. Als je de stand van zaken in onze 

wereld overziet, moet je concluderen, dat het onrecht en de 
ongelijkheid welig tiert.  

 
De mensen vinden wel dat iedereen gelijkwaardig met anderen 
moet kunnen zijn, maar de weg om dat waar te maken is moeilijk 

begaanbaar. Ik schrijf meer dan 25 jaar elke week een column. Dat 
doe ik om bij te blijven inzake het beleid wat nu “participatie” heet. 

Zo kan ik terugkijken op de ontwikkeling ervan. Dit is het 1361e 
stukje. Terug naar stukje 449 (ca. 17,6 jaar geleden) Week 6 van 
2001.  

De WVG werd ingevoerd op 01.04.1994. Er waren al voorzieningen 
voor gehandicapten i.v.m. arbeidsgeschiktheid. Woningaanpassing, 

vervoerskilometers, autoaanpassingen, rolstoelen, hulpmiddelen, 
etc.  

Er kwamen steeds meer ouderen zonder deze voorzieningen. Dat 
moest worden opgelost met een nieuwe wet, de WVG. Efficiënter, 
meer gelijkheid, meer samenhang, minder afstandelijk. Politieke 

prachtverhalen. De gemeenten moesten de WVG uitvoeren. 
Burgers konden meebeslissen. Wat men niet zei -en daar ging het 

om- er moest wel flink op de overheidskosten bezuinigd worden.  
De gemeenten kregen het bijbehorende rijksgeld om de WVG uit te 
voeren. Let op: wel de helft minder voor dubbel zoveel mensen. 

Ouderen kwamen ook in aanmerking. Zelf meebeslissen over de 
WVG. Dus: “zelf de armoe verdelen. Het Rijk wast zijn handen in 

onschuld”. 
 Hevig protest. Tevergeefs. Zijn we al weer vergeten. 
De gemeenten wilden leuke dingen doen voor de WVG. Ze hadden 

er te weinig geld voor (over). Ze zochten naar alternatieven voor 
hun zorgplicht. Een voor collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) 

dat betaald werd met bestaande vervoerskilometers. Veel goed-
koper. De vervoerskilometers, voorloper van de PGB (Persoons 
Gebonden Budget), het effectieve middel van vraagsturing, werd 

gereduceerd tot ongeveer nul. 
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Of een ander college op de duur een ander perspectief geboden zou 
hebben, blijft een vraag. Dit fiasco van de WVG werd ingebakken 

bij de invoering in 1994. Tweemaal minder geld voor tweemaal 
zoveel voorzieningen. Dit schept onoplosbare problemen als dat 

allemaal in één en dezelfde hand ligt.  
Dit is een schoolvoorbeeld van hoe het telkens ging bij de 

ontwikkeling van alle participatiebeleid. Hoogste tijd om de 
afspraken over mensenrechten concreet te maken. 

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

 

OPINIE    Rein Akkermans       Passie 

 
Van mijn jeugd herinner ik me eigenlijk niet zoveel. Zeker niet tot 

ik een jaar of vijf, zes ben. Over die tijd heb ik wel beelden in mijn 
hoofd, maar ik vermoed dat dat vooral beelden zijn van foto’s die ik 

veel later onder ogen heb gekregen. Van de jaren daarna is  er wel 
meer ‘blijven hangen’. 
Mijn vader was een nogal dominante persoon, die ik –zoals later 

zou blijken- wat al te veel ‘naar de ogen keek’. Hij had duidelijke 
opvattingen over waaraan zijn kinderen moesten voldoen. 

Op de eerste plaats was dat ‘het goed doen op school’. Daarna 
kwam ‘veel sporten en vooral daar goed in zijn’ en op de derde 
plaats ‘genieten van het leven’. Met dat laatste bedoelde hij dat je 

bepaaldelijk niet calvinistisch moest zijn: op zijn tijd een natje en 
een droogje, aandacht voor de meisjes en uitgaan … dat soort 

zaken. 
Wel, op alle drie de terreinen voldeed ik ruim aan zijn normen. 
Interessante vraag daarbij is wel of ik dat nu vanuit eigen 

overtuiging en behoefte deed of vooral om het in de ogen van mijn 
vader goed te doen. Verwacht van mij hier op deze vraag geen 

uitgebreid antwoord. Graag verwijs ik u daarvoor naar de roman 
die ik daarover geschreven heb: “Baas boven baas”. 
Hier volsta ik met te vertellen dat ik pas op latere leeftijd ontdekt 

heb wat mijn ware passies zijn. En die ontdekkingstocht was een 
eigenaardige, maar uiterst boeiende trip. 

 

mailto:juul.vd.kolk@home.nl


20 Bij de Tijd 

De eerste passie waarvan ik me bewust was, was die voor sporten 
in het algemeen en voetballen in het bijzonder. Als ik aan mijn 

jeugd terugdenk, denk ik vooral aan sporten: ik deed het graag en 
veel en was er ook redelijk succesvol in. Maar ook vriendinnetjes en 

uitgaan waren voor mij van groot belang. School daarentegen, 
leren, interesseerde me hoegenaamd niets. Ik zat op het 

gymnasium, doorliep dat zonder te doubleren, maar had er een 
behoorlijke afkeer van. Verder was ik uiterst naïef: van de wereld 
om me heen had ik bepaaldelijk geen weet. 

De passie voor sporten heb ik mijn hele leven gehouden, dus dat 
lijkt me een duidelijke keuze. Maar mijn andere passies dateren 

toch uit een recentere tijd. P 
Het zijn passies die pas zijn ontstaan toen ik het ouderlijk huis had 
verlaten. Dat betekent echter niet dat de invloed van ‘thuis’ er niet 

meer was; wat je 18 jaar met de paplepel hebt binnengekregen, 
laat je niet zo snel meer los. 

Het eerste waar ik mij –eenmaal op kamers in Nijmegen- vol passie 
aan overgegeven heb, was de politieke studentenbeweging. Zeer 
gedreven en ook redelijk extreem heb ik me daar jaren aan gewijd. 

En nog steeds is opkomen voor de belangen van zwakkeren in onze 
samenleving een belangrijke drijfveer; ook een natuurlijke. 

Ik ben ook wel blijven sporten, maar de passie daarvoor uit mijn 
jeugd verloor ik allengs. Totdat ik stopte met mijn werk als docent 
Nederlands. Toen ontdekte ik het golfen en nu al zo’n 6 jaar is dat 

een heuse passie. Alleen … het lijf werkt niet altijd mee, maar 
anders sta ik zeker drie tot vier keer per week op de baan. 

En ook mijn laatste passies, die voor schrijven en koken heb ik pas 
op latere leeftijd ontwikkeld. 
Mijn passies maken mij gelukkig, een duidelijker bewijs dat mijn 

passies bij mij horen, kan ik niet bedenken. 
Ik zie om me heen veel leeftijdgenoten die na hun pensioen met 

passie zich wijden aan wat zij belangrijk vinden. Niks ‘achter de 
geraniums gaan zitten’, de nieuwe generaties van pensionado’s is 
er een van mensen met passie. Dat doet mij deugt. 
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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)  

0412 624726,  

j.k.groot@hccnet.nl 

Ledenadministratie  

Dhr. G. Bogaers (George)  

0412 637501 

georgebogaers43@gmail.com   

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

Voorzitter 

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

0412 633372; 

aad.wildenburg@kpnplanet.nl 

 

Penningmeester 

Dhr. G. Ebben (Geert) 

0412 650519 

ebbengeert@gmail.com 

 

Bestuurslid activiteiten 

Mevr. J. Ebben (José)  

0412 650519 

ebbenjose@gmail.com 

 PR & communicatie 

 Dhr. R. Akkermans (Rein) 

 0412-639698  

 akkermansrein@gmail.com 

 

  

Coördinator Lief en Leed 

Mevr. Wildenburg-Saalbrink 

(Cilian) 

  

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 

 

Contactpersonen 

Wonen                      Brenda Bakker Groot  b.cramer2@kpnplanet.nl 

Fietsen centrum        Jaap Groot j.k.groot@hccnet.nl 
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