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2 Bij de Tijd 

Agenda     
 

 
Activiteiten in de kleine zaal van de “De Kortfoort” 
elke maandag (half uur) 13.30 uur kleine zaal computercafé 
elke woensdag  14.00 uur tekenen en schilderen (2) 

Activiteiten deze maanden 
  3 juli koffie drinken in Jan Cunen centrum 11.30u 
  7 augustus koffie drinken bij Miens  10.30u 
  9 augustus    uitstapje naar Demen 
         
Activiteiten langere termijn 
20  september uitstapje naar Delft 
      oktober talentententoonstelling Oss 
  
  

 
Personalia 

      

 Kroonjaren   
In verband met de nieuwe privacywetgeving komt deze 
rubriek met kroonjarigen tot nader orde te vervallen. 
   
  
  

     

     

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. 
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De voorzitter aan het woord       Vakantie 
 

 

De vorige keer schreef ik over het mooie weer en mijn 
naderende vakantie in Schotland. De vakantie was prima, 
het weer niet echt Schots, geen echte regen, temperatuur 
tussen 20 en 25 graden en mooie wandelingen. 

Vandaag is het wat kouder, maar het is nog steeds mooi weer hier 
in Nederland en er wordt nog meer mooi weer beloofd; houden zo, 
zou ik zeggen !! Ik hoop, dat u er van kunt genieten. 

Onlangs is ook in Oss een college van B&W tot stand gekomen. 
Maar slechts weinig concrete zaken worden ons aangeboden. Het 
enige concrete (en dat is voor menigeen belangrijk) is dat er een 
voorstel komt om het fietsen in de het voetgangersgebied af te 
schaffen. Jarenlang over gediscussieerd en nu opeens is het dan zo 
ver !! 

We moeten nog wel zien of de politieke partijen het voorstel ook 
aannemen en natuurlijk hoe lang dat gaat duren.          
Persoonlijk ben ik altijd een tegenstander van het fietsen in de 
binnenstad geweest en ook binnen onze vereniging zijn er heel wat 
tegenstanders, waardoor dit punt hoog op de agenda van de groep 
belangenbehartiging staat. We blijven de politiek volgen en zullen 
zeker ons ongenoegen tonen als het voorstel niet doorgaat. 

Zoals u in De Sleutel heb kunnen zien (als u deze ontvangt) 
hebben we al 2x een advertentie geplaatst en begin mei stond er 
ook een mooi artikel over onze vereniging in. Daarnaast worden na 
de advertentie in de stad flyers met pen uitgereikt. Helaas loopt 
het aanmelden van nieuwe leden nog niet erg hard; er zijn 
inmiddels door onze inspanningen wel bijna tien nieuwe leden 
bijgekomen, maar dat moeten er beslist meer worden. Wij blijven u 
vragen om onze vereniging bij uw vrienden, kennissen, buren en 
familie te promoten, want we moeten groter groeien ! 

‘Bij de Tijd’ slaat een keertje over in de vakantieperiode, maar de 
activiteiten gaan gewoon door. Het koffiedrinken in juli wordt 
gecombineerd met een bezoek aan het Jan Cunen Centrum en in 
augustus drinken we weer koffie op de eerste dinsdag bij Miens. 
Ik hoop u bij die gelegenheden weer te zien. 
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Nieuwe EU-privacywetgeving:  
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

De AVG is op 25 mei 2018 van kracht 
geworden voor alle EU-landen en is bedoeld 
om de privacy van EU-inwoners te beschermen 
en te waarborgen bij het verwerken van 
persoonsgegevens. Met verwerking wordt in de 
AVG gedoeld op alle vormen van verzamelen, 
opslaan, raadplegen, wijzigen, gebruiken van 
persoonsgegevens, ongeacht of dit handmatig, 
elektronisch of op andere manieren gebeurt. 
De ASVO verwerkt persoonsgegevens van de 
leden en moet aan deze wetgeving voldoen. 
  
Voor het verwerken van persoonsgegevens 

baseert de ASVO zich op de wettelijke grondslag ‘Toestemming’. 
Rechtsgeldige toestemming voldoet aan de volgende eisen: 

• De toestemming is vrijelijk gegeven, d.w.z. er is geen 
dwang uitgeoefend 

• Er is een (digitale) schriftelijke of mondelinge verklaring 
• De leden zijn geïnformeerd over: 

o De identiteit van de organisatie 
o Het doel van de verwerking van de 

persoonsgegevens 
o Welke persoonsgegevens de ASVO verzamelt en 

gebruikt 
o Het recht van de leden om de toestemming weer 

in te trekken 
• De toestemming geldt voor een specifieke verwerking 

en een specifiek doel. Voor de ASVO: communicatie 
met de leden en het innen en controle op de verschul-
digde contributie en voor de "eigen bijdragen activiteiten". 

• Het moet voor mensen net zo makkelijk zijn om de 
toestemming weer in te trekken als dat het was om de 
toestemming te geven. 
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• De ASVO moet kunnen aantonen dat het geldige 
toestemming heeft verkregen 

 
Om aan de wettelijke eisen te voldoen, heeft de ASVO 
verschillende documenten opgesteld: 

- voor bestaande leden (per 25 mei 2018): 
o ASVO toestemmingsbrief AVG.  

Door ondertekening verlenen de leden toestem-
ming aan de ASVO voor het verwerken van hun 
persoonsgegevens en voor "eigen bijdragen aan 
activiteiten". De toestemmingsbrief is/wordt 
digitaal of per post aan de leden gestuurd. 

o Reglement gebruik persoonsgegevens.  
In dit reglement is vastgelegd welke gegevens 
door wie worden beheerd en door wie worden 
gebruikt 

o Privacyverklaring ASVO.  
In de privacyverklaring wordt vermeld welke 
persoonsgegevens worden verwerkt en onder 
welke voorwaarden en condities. 

- Voor nieuwe leden is de ASVO toestemmingsbrief AVG 
vervangen door: 

o Ledeninschrijfformulier.  
Met het ondertekenen van het inschrijfformulier 
geven nieuwe leden ook toestemming voor het 
gebruik van hun persoonsgegevens 

 
Al deze documenten staan op de website van de ASVO. 
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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 BBG 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: 
‘computerbeleid voor senioren’ en ‘vrijwilligers en mantelzorgers’. 
Onder elk stukje plaatsen wij ook naam en mailadres van het lid 
van de BBG dat hierover aanspreekbaar is. 

 
computerbeleid voor senioren in de gemeente 
De gemeente Oss is niet de meest vriendelijke gemeente op het 
gebied van begrip voor ouderen zonder computer. MAAR  … zeker 
ook niet de meest onvriendelijke. 
Wat niet zo vriendelijk is naar m.n. senioren, is dat steeds meer 
publicaties, zoals de gemeentegids, niet meer ‘gedrukt of geprint’  
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verspreid worden. Alles is keurig op de site te vinden, maar als je 
geen computer hebt of maar moeilijk met de pc kunt omgaan, is 
dat lastig. WEL kun je altijd bellen naar het gemeentehuis. ALLEEN 
… hoe kom je aan dit nummer. Ja, dat kun je met de nodige moeite 
vinden op de website van de gemeente, maar als je geen pc hebt … 
En ook de telefoongidsen worden niet meer ‘thuis bezorgd’.  
Daarom: 
Telefoonnummer 
We zijn per telefoon te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 
17.00 uur. Al onze afdelingen zijn te bereiken via 1 centraal nummer: 14 0412. 
Gebruik dus geen [0412]  Op dit nummer kunt u verzoeken om post van de 
gemeente naar uw huisadres te sturen. 

Vriendelijker is de gemeente in het faciliteren en/of ondersteunen 
van initiatieven om laaggeletterden en senioren wegwijs te maken 
in de digitale wereld. 
 

 De Noord Oost Brabantse bibliotheken verzorgen de opleiding 
“Digisterker” , werken met de elektronische 
overheid. De cursus is bedoeld voor mensen 
die willen leren hoe ze via internet gebruik 
kunnen maken van alle diensten van de 
overheid. In deze cursus leer je hoe je een 

DigiD kunt aanvragen en hoe je die kunt gebruiken. Daarna 
leer je hoe je handig informatie kunt vinden en hoe je iets moet 
aanvragen. De cursus duurt vier dagdelen. In het werkboek bij 
de cursus werk je met voorbeelden van de websites van 
verschillende gemeentes. De cursus is gratis; het bijbehorende 
werkboek kost €15,- Voor meer informatie kunt u bellen naar: 
0412-622618 
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 Wilt u leren omgaan met computers en het internet ? 
Kom langs bij het TAALHUIS in de 
Bibliotheek Oss. 
 
 
 

 
 De bibliotheek Oss verzorgt ook de cursus “Klik en tik”. 

Deze cursus helpt u beter gebruik te maken van 
de computer en het internet. In de cursus 
komen zes onderwerpen aan bod: 
het internet op, websites bekijken, zoeken met 

een zoekmachine, invullen van een online formulier, e-mailen 
en downloaden. 
De cursus vindt plaats in Bibliotheek Oss en wordt wekelijks 
gegeven op dinsdagmiddag van 13.15 – 14.15 uur. 
contactpersoon: Mariëlle Derks: 0412-842011 
 

 Tenslotte kennen we in Oss ook nog DigiBuurt Oss aan het  St. 
Barberaplein in Oss. Zij bieden hulp bij het gebruik van pc, 

laptop, tablet, smartphone van PC.  

 

 
 

 En natuurlijk is er ook de computercursus van de ASVO.  
Al jaren gegeven door Aad Wildenburg. 

 
 

 
Contact:  Rein Akkermans  akkermansrein@gmail.com 
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vrijwilligers en mantelzorgers 
 
Het AD berichtte 7 februari van dit jaar over mantelzorg: 
“Mantelzorg is de dupe van falende gemeenten: mantelzorgers 
worden gebruikt als bezuiniging in de zorg. Door complexe situaties 
worden mantelzorgers en vrijwilligers overbelast. De gemeente 
grijpt te laat in. 
WMO moet anders worden toegepast. Gemeenten, professionals, 
mantelzorgers en vrijwilligers moeten elkaar zo vroeg mogelijk 
opzoeken en een plan opstellen … de financiële bureaucratie moet 
weg. O.a. Oss heeft de budgetten al samengevoegd voor maximaal 
effect in de zorg. 
  
Op de site van de gemeente onder ‘Gemeente Oss-mantelzorg’ kun 
je informatie vinden over ondersteuning en vergoedingen voor 
mantelzorgers. 
 
Wij willen graag drie instanties onder de aandacht brengen, die in 
dit kader van belang kunnen zijn: 
 
 
1. Ons Welzijn 

 
Ons Welzijn heeft een site Ons-Welzijn.nl. Via 
‘contact’ op deze site kunnen vrijwilligers 
terecht voor hulp, praktische en emotionele 
ondersteuning. 
 
tel: 088  3472525 
 
 
 

2. Samen beter thuis 
 

In Bij de Tijd berichtten we al eerder over deze   
organisatie. Op de site van samenbeterthuis.nl vind 
je hulp via instructiefilmpjes voor mantelzorg op het 
gebied van:  
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                           verzorgen thuis 
   verplaatsen van personen 
   wegwijs als mantelzorger 
 
 

3.  Mezzo mantelzorglijn@mezzo.nl 
 

Mezzo Mantelzorglijn 

 
 

Heb je een vraag over mantelzorg of heb je juridisch advies 
nodig? Bel dan de Mezzo Mantelzorglijn: 0900 20 20 496 
(€ 0,10 p/m) tussen 9.00 en 16.00 uur of stel je vraag via het 
contactformulier. 
Bij Mezzo kun je als mantelzorger terecht voor:  

- hulpvragen 
- juridisch advies 
- informatie over alles wat met mantelzorg te maken 

heeft:  * wat is mantelzorg 
  * geldzaken 
  * wonen 
  * werk 
  * wetten en regels 
  * gemeente en zorg 
  * delen van zorg 
  * steun en advies 
  * delen van ervaringen 
 

 
 

Contact:  Lydia vd Vossen    lydiavandervossen@hotmail.com 
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ACTIVITEITEN 
 
 

Ti     JO 
 

3 juli : Koffiedrinken en We Are Food 

In plaats van ‘Koffiedrinken bij Miens’ nodigt Ti-Jo de ASVO-leden 
uit naar het Jan Cunen Centrum te komen. Bij mooi weer kunnen 
we zelfs buiten zitten. Voor liefhebbers van Kunst in het algemeen 
en/of het Jan Cunen Centrum (JCC) in het bijzonder, hebben we 
een ABL-workshop georganiseerd. Dit zegt de woordvoerder van 
JCC erover:  

ART-BASED LEARNING  
Altijd	 druk	 en	 nooit	 tijd	 voor	 jezelf?	 Kom	 dan	 naar	 de	 workshop	 Art-Based	
Learning.	Is	dat	niet	enorm	ingewikkeld?	Nee	hoor,	dat	lijkt	maar	zo.	Goed	kijken	
kan	iedereen!	Neem	tijdens	de	workshop	de	tijd	om	begeleid	naar	kunst	te	kijken	
en	merk	dat	je	hoofd	vol	fantasie	zit	zonder	dat	je	dat	zelf	wist.	De	workshop	is	
samen	 met	 andere	 museumbezoekers	 zodat	 je	 ook	 eens	 hoort	 wat	 iemand	
anders	 allemaal	 ziet	 als	 hij	 naar	 een	 kunstwerk	 kijkt.	 Als	 je	 eenmaal	Art-Based	
Learning	kan,	dan	kun	je	dit	op	veel	plekken	nog	een	keer	doen.	
ABL	sluit	aan	bij	jullie	vraag	om	deelnemers	op	een	andere	manier	naar	kunst	te	
laten	kijken.	De	workshop	duurt	ongeveer	een	uur,	al	naargelang	de	activiteit	van	
de	deelnemers.	

We doen het zo: 

• 10.30u start ABL-workshop,  
• 11.30u koffiedrinken 

 

1 
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Mevrouw Han Kok is onze ASVO gastvrouw die dag. We zijn zeer 
vereerd. Voor deze dag is zij telefonisch bereikbaar: 0412-632244 

Uit logistieke overwegingen vragen wij u om vooraf geld over te 
maken op het rekeningnummer van ASVO (zie laatste blz. van 
elke ‘Bij de Tijd’). Graag o.v.v. JCC. De kosten zijn als volgt: 

1. U doet mee aan de ABL-workshop en u heeft een 
museumkaart. Dan graag €3,- overmaken. 
Koffie is daarbij inbegrepen 

2. U doet mee aan de ABL-workshop, maar u geeft géén 
museumkaart. Dan graag € 10,50 overmaken. Koffie is 
daarbij inbegrepen. 

3. U komt alleen een kopje koffie drinken. Dan graag € 2,50 
overmaken. 

Vooraf betalen = inschrijven. Graag vóór 28 juni a.s. Dan sluit de 
inschrijving. 

 
 
 

ACTIVITEITEN 
 

 

 

Ti-Jo 9 augustus 
Omdat deze BdT voor de maanden juli én augustus tegelijk 
verschijnt plaatsen we nu ook alvast  informatie over onze  activi-
teit in augustus a.s.: een bezoek aan de Tuinen in Demen (DTID). 
Ti-Jo rekent in ieder geval op mooi weer en deelnemers die graag 
een stukje willen fietsen. We maken er een leuke tocht van en 
bieden een vertrekpunt op twee plaatsen aan: 1 in Oss, 1 in 
Berghem. Reken in beide gevallen op ongeveer 12-13 km fietsen. 
Ti- en Jo verzinnen een aantrekkelijke route.  

2 
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We krijgen bij aankomst een ontvangst met koffie en uitleg en een 
wandelplattegrondje. Wie wil, kan in De Tuinen in Demen lekker 
lunchen, maar Ti-Jo opteert ook voor de mogelijkheid een lunch-
pakket mee te nemen. Na afloop fietsen we weer gezamenlijk terug 
en eindigen met een ijsje. Eigen vervoer gebruiken is natuurlijk 
altijd goed. Bij minder weer gaan we toch, al zullen dan wat meer 
auto’s worden gebruikt. 
Alle deelnemers krijgen tijdig bericht over de precieze details, maar 
het programma zal er ongeveer als volgt uitzien: 

• vertrek 10.30u 
• aankomst 11.30u 
• ontvangst, koffie , rondwandelen 
• 14.00u terugreis 

 
Vanuit het principe betalen=inschrijven vragen wij u om een 
bijdrage van €4,50, over te maken op het rekeningnummer van de 
ASVO (zie laatste pagina van BdT). Inschrijving sluit 3 augustus 

 
 

 
ACTIVITEITEN 

 
 

Let op, let op!!! 20 september naar 
Delft 

 

 

3 
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Omdat ‘Bij de Tijd’ 8 pas weer eind augustus/begin september 
uitkomt, wil Ti-Jo het voorgenomen uitstapje naar Delft verplaatsen 

van 13 september naar 20 september 
Deelnemers kunnen zich dan nl tot 12 september nog inschrijven !! 
Omdat zich al een aantal mensen heeft aangemeld, willen wij graag 
de aandacht vestigen op deze afwijking van het jaarprogramma. 
 

 

 

    
  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 
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Impressie activiteit aan de Geffense plas 
	
“Op	woensdag	aan	het	Geffens	meer	
hebben	wij	wèl	getroffen:	
hét,	elkaar,		en	ook	het	weer	
Het	was	in	één	woord:	boffen!”	

Woensdagmiddag	6	juni	:	De	Geffense	Plas,	prettig		-niet	overbevolkt-		bezocht	door	
zonnebaders	en	spelende	kinderen,	26	graden,	mediterrane	zon.	 	Zeven	dames	en	
één	 heer	 ('Ah,	 de	 schilderclub	 van	 de	 ASVO',	 herkent	 de	 jongen	 achter	 het	
kaartjesloket)	 	 settelen	 zich	 onder	 schaduwrijke	 bomen	met	 ook	 nog	 een	 heerlijk	
briesje.	Een	bijzondere	ervaring,	vinden	de	deelnemers:		sommigen	met	schetsboek,	
één	met	 schildersezel.	Maar	er	 zijn	ook	drie	wandelaars	onder	wie	een	 fotografe.	
Buiten	zijn	prikkelt	nieuwe	zintuigen	maar	ook	...	bijzondere	gesprekken.	Tijdens	de	
koffie	 komt	 een	 energieke	 voorzitter,	 vers	 terug	 van	 een	 wandelvakantie	 in	
Schotland	 ook	 even	 langs.	 Zo’n	 middag:	 lang	 niet	 genoeg	 tijd	 voor	 een	 voltooid	
kunstwerk,	maar	wel	voor	het	gevoel:	'Vaker	doen,	dit	soort	dingen'.	

Als	 wij	 (	 Ti-Jo)	 nu	 eens	 een	 keer	 mailen:	 'We	 gaan	 zaterdagochtend	 naar	 het	
Textielmuseum	 in	Tilburg,	wie	 zin	heeft,	 gaat	maar	mee.	Om	zo	of	 zo	 laat	 vertrek	
van	het	station'?	(	bijvoorbeeld,	bijvoorbeeld...)			Wat	vinden	ASVO-leden	daarvan?	
Dinsdag	3	 juli	gaan	we	in	 ieder	geval	met	 liefhebbers	naar	de	tentoonstelling	 	 ‘We	
are	FOOD’	in	het	Jan	Cunen	Centrum...	
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Annulering nieuwe cyclus lezingen Interbellum 
 

 
Tot mijn leedwezen moet ik meedelen dat de 
geplande lezingencyclus over het Interbellum 
niet doorgaat. Te weinig leden hebben zich 
voor de lezing opgegeven !  
Het voorbereiden van de lezingen vergt veel 
tijd. Dat moet dan wel de moeite waard zijn 
voor voldoende aanwezigen. Helaas !! 

  
Rein Akkermans 
 
 
 
 
Poëzie 
 
 
 
 
          
 
  Pluizig bolletje 
 
  Voor mijn voeten op het pad; 
 
  Jong bruin bosmuisje   
   
 
                                                Cilian 
 
 
 
     
 
 

op het
Mondriaan-College  ?

Deel c:
culturele situatie

Interbellum
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LEDENWERVING 
 
Algemene Senioren Vereniging Oss /Maasland 
 
 

 
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. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 5 juni hebben Brenda Bakker en haar man Rien weer in het 
centrum van Oss geflyerd. Het flyeren is goed verlopen. Van de 60 
folders hebben ze er nog 25 over.   
Brenda:’Ik verwacht dat er nu toch wel wat aanmeldingen zullen 
komen, ondanks het feit dat de KBO een enorm bolwerk is in Oss!’ 
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Filippine nr. 12 
 

 
1. strip waar vroeger film op vastgelegd werd 
2. een ‘blauwdruk’ van een film 
3. hier kun je in Oss naar de film 
4. ‘maker’ en eindverantwoordelijke van de totale  film 
5. Parijse broers, grondleggers van de film 
6. Japanse animatiefilm 
7. zwart-wit voorloper van de geluidsfilm 
8. meest begeerde filmprijs 
9. deze film won de meest begeerde prijs in 2010 
10. speelde James Bond van 1073 tot 1985 
11. een van de grootste filmproducenten o.a. van Harry Potterfilms 
12. bekroonde film uit 1994 met Tom Hanks in de hoofdrol 
13. hier kun je vanuit je auto naar de film kijken 
14. een van de grootste filmstudio’s, produceerde o.a. The sound of 

music 
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Sudoku Plus nr. 11 

De volledig ingevulde puzzels kunt u sturen naar Rein Akkermans:  
van Sonsbeeckstraat 12, 5344 JB Oss of akkermansrein@gmail.com 
De winnaar wordt beloond met gratis koffie op de koffie-ochtend 
van de ASVO, iedere eerste dinsdag van de maand.  
 
 

2  4   6    

     8  6  

 1      8 4 

 9 2 1      

 5     6   

8  7       

7 4 1 8  5 9   

9   4     5 

    2   4 1 

  9    1  7 

 8    2 6   

  7     8  

1 7  9      

8   1     4  

         9 
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Oplossingen puzzels uit Bij de Tijd 2018  nr.6 
 
Filippine nr. 11 
 

 
 
 
Sudoku Plus nr. 10 
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Column    Juul van de  Kolk          

Kiezen doe je zelf      
We kunnen allemaal een aardig deuntje meezingen als het 
erover gaat wat er allemaal mankeert aan de wereld rondom 
ons. Inderdaad, dat leidt meestal niet vanzelf tot erg veel 
verbetering. Het is te veel geknibbel en geknabbel dat geen 
hout snijdt. Voor één ding geldt dat zeker niet. Dat is: 
”kiezen doe je helemaal zelf”. Niet alleen in de wereld van 
politiek, het vermaak, de consumptie  en de supermarkt. In 
je hele leven en samenleven. 

Die belangrijke kans van het kiezen hebben we in ons leven en die 
moeten we ook gebruiken. Eigen regie. Of je er in gelooft of niet, je 
kunt gezond of ongezond leven. Je kunt op jouw manier meer of 
minder meedoen. Jij kunt je levensweg kiezen binnen de grenzen 
van je mogelijkheden. Dat bepaal je in eerste instantie zelf.       
Het is niet zo dat je een soort lijdend voorwerp bent, dat op deze 
wereld is geworpen om je bestaan te ondergaan.           
Alles goed en wel, dan moet je wel je keuzes maken. Niet 
wegduiken, niet de handen voor je ogen slaan en maar afwachten 
wat anderen kiezen.               
Nee, je moet zeggen wat je wilt en wenst. Zonder dralen en 
omwegen.  
Dat is niet gemakkelijk want de druk van onze samenleving is 
groot. Mensen gebruiken elkaar graag voor eigen doelen. Daar 
zullen we rekening mee moeten houden. Maar kiezen moeten we 
zelf doen.            
Jij moet je eigen leven kunnen leiden met je eigen sociale netwerk. 
Je moet eisen stellen aan elkaar. Zeker ook aan de overheid, die de 
burgers moet dienen. Dat geldt ook voor de diensten, zorg, welzijn 
en participatie. Alle tegemoetkomingen van de overheid, waar ze 
voor in het leven geroepen is. 

Reacties naar: tel. 0412-623026, e-mail: juul.vd.kolk@home.nl 
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OPINIE    Rein Akkermans       Ouder, niet wijzer !  
 

‘Het verstand komt met de jaren’ zei mijn 
vader vroeger altijd tegen mij, als ik weer 
eens iets doms gezegd of gedaan had. Maar 
ook zei hij ‘hoe meer je weet, hoe beter weet 
je ook dat je maar weinig weet ! 
Tja, daar zit ik dan, net 67 geworden en denk 
terug aan die wijze woorden. Mijn geloof in 
de tweede spreuk is echter vele malen groter 

dan in de eerste. Wat niet is, kan nog komen, maar vooralsnog 
moet voor er voor mij nog veel verstand bij komen, wil ik de wereld 
om me heen beter begrijpen. 
Om maar eens met iets te beginnen: Amerika, land van de 
onbegrensde mogelijkheden … maar nu ook van de onbegrijpelijke 
mogelijkheden. Hoe is toch het mogelijk dat een clown als Trump 
gekozen wordt tot president. En nog sterker, hoe is het mogelijk 
dat een man die de ene stommiteit op de andere stapelt, daar 
ongestraft mee wegkomt. Heeft een president van Amerika nou 
werkelijk niets beters te doen dan dubieuze tweets de wereld in te 
sturen. Hoe kan een president van Amerika die over vrouwen 
gezegd heeft ‘Als je een ster bent, kun je alles doen. Ze in hun 
kruis grijpen,’ hiervoor niet gestraft worden; uitgerekend in een 
land waar de ‘me too’ beweging uiterst fel is. Ik begrijp het niet. 
 
Maar ook van mijn eigen land begrijp ik steeds minder. Ik ben blij 
dat er even geen verkiezingen zijn, want ik zou niet goed weten 
waarop te stemmen. 
Hoe is het mogelijk dat een partij als de VVD met het ene interne 
schandaal na het andere, daar niet voor afgestraft wordt in de 
verkiezingen. Rutte, de grote voorvechter van het liberalisme 
verdedigt nog steeds de liberale opvattingen uit de 19e eeuw over 
de vrije markteconomie. Een gotspe !  

Even had ik hoop toen achtereenvolgens 
nieuwe economen uitgenodigd werden in 
de Tweede Kamer om hun standpunten toe 
te lichten. Eerst Thomas Piketty, die 
waarschuwt voor de toenemende onge-
lijkheid tussen arm en rijk en waarschuwt 
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voor een nieuwe grotere crisis als we de markteconomie niet 
vaarwel zeggen.  

En daarna werd Kate Raworth, 
uitgenodigd door de partij voor de 
Dieren om te komen spreken. Als 
het aan Kate Raworth ligt, ziet de 
wereld er over tien jaar compleet 
anders uit. Klaar moet het zijn met 
de focus op geld en op groei. Wat 
hebben we aan een economie die 

steeds meer produceert en rijken rijker maakt, als het milieu 
onderwijl naar de knoppen gaat en sommige mensen niet eens 
brood kunnen kopen? 
Helaas, sinds die tijd niets meer over gehoord ! 
En vandaag lees ik in de krant dat de Christen Unie bij monde van 
partijleider Segers andere partijen in het kabinet vraagt werk te 
maken van het verkleinen van de sociale kloof in Nederland. Segers 
maakt zich zorgen over de groeiende groep mensen die volgens 
hem steeds harder moeten werken, maar niet perse rijker worden 
en ongezonder leven en dus ook korter leven. De CU stemt daarom 
niet in met het plan van Dijkhoff van de VVD om de bijstand te 
verlagen. 
‘Hosanna’ zou ik bijna zeggen, ware het niet dat ik uit ervaring 
weet, dat ideeën lanceren nog heel iets anders is, dan er werk van 
maken. Denk hierbij aan de PvdA die in Rutte 3 grotelijks haar 
idealen verkwanselde. Of aan D66, de grote voorstander van 
politieke, democratische vernieuwing, voorvechter van referenda. U 
weet wat daar van terecht is gekomen. Of het CDA dat zich in de 
persoon van Buma voortdurend op de borst klopt, trots over het 
partijmotto "Met compassie hoog in het vaandel is het CDA bij 
uitstek de partij die de gevoeligheid voor wie en wat kwetsbaar is 
naar voren kan brengen en levend moet houden." Voor de 
aardigheid moet je dan eens kijken naar het stemgedrag van het 
CDA. Onthutsend te zien dat zelden of nooit volgens dit motto 
gestemd wordt. Hoezo een betere wereld achterlaten voor onze 
kinderen ? En dan wel tegen alle klimaatregelingen stemmen.  
Als u het nog begrijpt, help mij ! Of anders moet ik maar gewoon 
nog wat ouder worden. 
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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 
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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 
Computer                   Rein Akkermans  akkermansrein@gmail.com 
Mantelzorg                   Lydia vd Vossen  lydiavandervossen@hotmail.com 
 



 

   


