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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 3, 17, 24 sept 14.00 uur computercursus 
maandag 10 sept 13.30 uur bestuursvergadering 

Activiteiten deze maanden 
  4   september koffie drinken bij Miens 10.30u 
20   september uitstapje naar Delft 
        
Activiteiten langere termijn 
18   oktober luisteren naar muziek 
23   oktober talentenmarkt   
       november koken voor mannen 
       december kerstbuffet 
 

 
Personalia 

      

  Overleden op 28-2 2018 juni  Cor Bol (zie in memoriam) 

 
Kroonjaren 

 8 september dhr G.H. Muller 80 

10 september mevr WJRM Sambeek van 70 

     

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 
 

 

Er is niets Nederlandser, dan praten en schrijven over het  t 
weer en dat deden we deze zomer dan ook uitgebreid. 
Hoe mooi het weer ook was, uiteindelijk wordt het toch iets 
teveel van het goede en snakken we naar verkoeling. 

Als ik dit schrijf is de temperatuur aardig gezakt en heeft het in 
deze omgeving ook geregend. Gelukkig nog geen einde aan de 
zomer, alhoewel de kinderen al weer bijna naar school gaan. Voor 
mij nog even de kindervakantieweek achter ons huis doorstaan, 
nog een keer oppassen in Hoofddorp en dan gaan we weer 
helemaal over tot de orde van de dag. 

Mijn vaste activiteit is de computermiddag op maandag. Om met 
onze laptops direct goed aan de slag te kunnen gaan, heb ik de 
laatste grote update van Windows laten uitvoeren en de batterijen 
opgeladen. Ik zou dus zeggen kom maar op! 

In de vakantieperiode las ik in mijn computerblad een artikel, dat 
we niet alleen kunnen gebruiken voor op de computers en laptops, 
maar ook tablets. 

Een tekstverwerker aanschaffen is vaak een dure aangelegenheid, 
maar er zijn ook gratis programma’s. Microsoft biedt via haar 
website de mogelijkheid om online gebruik te maken van Office 
met o.a. Word en Excel. 

Daarom wil ik op 3 september starten met tekstverwerken via 
internet met zowel onze laptops als tablets. Voor de tablets kan ik 
niet garanderen dat het op uw apparaat werkt, maar op de mijne 
lukt het prima. 

Het programma is niet zo uitgebreid als de laatste versies van 
Office, maar je kunt er redelijk goed tekst mee opmaken. 

Dus computeraars en tabletgebruikers kom maandag 3 september 
naar de Kortfoort, dan gaan we kijken of er plaats genoeg is, wel 
uw laptop of tablet meenemen!! 
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In memoriam 

Onlangs is ons lid Cor Bol overleden. 
Cor was een enthousiast lid van onze vereniging. Hij ging vaak 
mee met onze activiteiten en werd daarbij meestal vergezeld door 
zijn zoon. Met een aantal leden ging Cor ook vaak fietsen; totdat 
hij op een van deze tochten ten val kwam. Daarna ging het niet zo 
best meer met hem. 
 
Ondanks, dat hij niet meer in staat was deel te nemen aan onze 
activiteiten, bleef hij onze vereniging steunen, omdat hij het 
bestaan van de vereniging belangrijk vond. 
 
We verliezen met Cor een fijn en enthousiast lid. 
 

 

Muziek luisteren 
 

Zoals beloofd, gaan we in het najaar weer 
luisteren naar muziek. 
Romeo en Julia worden al heel lang bezongen 
en beschreven en van heel vroeg is de opera 
L’Orfeo van Claudio Monterverdi.  L’Orfeo is 
tevens één van de of wellicht zelfs dé eerste 
opera. 
Ik heb een zeer bijzondere video van deze 
opera, niet alleen qua uitvoering, maar ook 
door het gebruik van originele instrumenten.  
We kunnen kiezen voor een Duitse of Engelse 
ondertiteling, waardoor het verhaal duidelijker 

wordt. Uiteraard vertel ik ook nog wat wetenswaardigheden. 
We gaan deze muziek bekijken en luisteren op donderdag 18 
oktober, De Kortfoort, 14.00u. 
 ik wil wel graag weten wie er komen, dus meld je bij mij aan !! 
 
Aad Wildenburg 
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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: 
‘regelgeving rond inkomen en bijstand’ en ‘sociale wijkteams’. 
Onder elk stukje plaatsen wij ook naam en mailadres van het lid 
van de BBG dat hierover aanspreekbaar is. 

 
regelgeving rond inkomen en bijstand  
Deze regelgeving betreft uiterst feitelijke informatie. In die zin is 
het niet zinvol die hier over te nemen. 
Ik noem eerst de site waar u alle nieuwe bedragen voor bijstand en 
uitkeringen kunt vinden:  
www.sociaalverhaal.com/hoogte-bijstandsuitkering-2018 
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Op deze site vindt u informatie over o.a.: 
• hoogte bijstandsuitkeringen 2018-08-13 
• wijzigingen van de netto bedragen 
• grondslagen voor vaststellen bedragen 
• formules en percentages voor vaststellen vakantietoeslag 

Contact:  door vertrek groepslid nog nader vast te stellen 

 
sociale wijkteams 
Sociale wijkteams zijn in veel gemeenten het aanspreekpunt voor 
zorg, ondersteuning en activering. Vanuit een integrale aanpak 
kijken de wijkteams wat bewoners zelf kunnen en waar hulp nodig 
is. 
 
Sociaal Team Oss 
Heeft u een vraag over zorg, welzijn, wonen of financiën die u niet 
alleen kunt oplossen? U kunt met deze vragen of problemen 
voortaan dichtbij huis terecht. Het Sociaal Team in uw eigen dorp 
of wijk zoekt samen met u naar een oplossing. 
U bereikt het Sociaal Team in uw buurt via het centrale 
telefoonnummer: 140412 
 
Met welke vragen kunt u terecht bij een Sociaal Team? 
o Ik ben gehandicapt en heb aanpassingen in huis nodig. Hoe 

regel ik dat? 
o Ik heb schulden. Hoe pak ik dat aan? 
o Ik it niet lekker in mijn vel en wil daar graag met iemand over 

praten. 
o De zorg voor mijn dementerende partner wordt zwaarder. Wie 

kan mij de weg wijzen? 
o Ik zit thuis en wil best vrijwilligerswerk doen. Wie kan mij de 

weg wijzen? 
o Ik ben mantelzorger en red het niet meer alleen. Waar kan ik 

terecht voor hulp? 
 

Wie zitten er in een Sociaal Team 
De gemeente Oss heeft inmiddels 5 Sociale Teams, verdeeld over 
de wijken en de dorpen. In een Sociaal Team werken mensen met 
een verschillende achtergrond, zoals sociaal cultureel werk, 
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matschappelijk werk, ouderenadvies en leven met een beperking. 
Ook een wijkverpleegkundige en een WMO-consulent maken deel 
uit van het team. 
 
Hoe werkt een Sociaal Team 
Een medewerker gaat met u in gesprek, zodat uw vraag duidelijk 
wordt. Vervolgens maakt u samen een plan. De medewerker denkt 
mee over praktische oplossingen, die bij u passen. Welke mensen 
in uw omgeving kunnen u met bepaalde zaken bijstaan? Wat kunt 
u zelf doen in de wijk of voor buurtgenoten? Zijn er vrijwilligers of 
activiteiten in de wijk, waarbij u kan aansluiten? 
Wanneer blijkt, dat u professionele hulp of hulpmiddelen nodig 
heeft, helpen zij u bij de aanvraag daarvan. Als ondersteuning een 
langere periode duurt, is één van de leden van het Sociaal Team 
uw vaste contactpersoon. 
Het Sociaal Team werkt samen met onder andere de Basisteams 
Jeugd en Gezin, huisartsen, woningstichtingen, zorginstellingen, 
zorgcoöperaties, politie en gemeente. 
 
Spreekuren Sociaal Teams in Oss 
Berghem 
Spreekuur Sociaal Team Oss Zuid: maandag en donderdag 
09.00-10.00 uur 
Molenweg 2g, 5351 EV Berghem  
Herpen 
Spreekuur Sociaal Team Oss Oost: vrijdag 09.00-10.00 uur 
St. Sebastianusstraat 12, 5373 AE Herpen  
Oss Noord-West  
Spreekuur Sociaal Team Oss Noord-West: donderdag: 09.00-
11.00 uur 
Jupiterweg 136, 5345 LV Oss (Wijkpunt Oss Noord-West) 
Oss Zuid 
Spreekuur Sociaal Team Oss Zuid: donderdag 12.00-13.00 uur 
Oude Molenstraat 17, 5342 GA Oss (Zuidergebouw, Wijkpunt 
Oss Zuid) 

 
 

Contact:  Geert Ebben    ebbengeert@gmail.com 
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TI-JO TOURS 
  
 
 

20 september : naar Delft   
 
            vertrek van parkeerplaats Joost van den Vondellaan: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTiVITEITEN                1 



september 2018 9 9 

Programma: 
 
  8.45u verzamelen op parkeerplaats  

Joost vd Vondellaan t.o.  Da 
Costastraat 

 

  9.00u   vertrek bus   

10.30u aankomst bij Delft Royal Experience  

 rondleiding groep 

 koffie met gebak groep 

12.00u bus groep 

12.15-
12.30u  

parkeerplaats Koepoortstraat = 
ingang Delft 

groep 

12.30-
15.45u  

op stap in Delft.  
Keuzes: 

- zelf op stap 
- rondvaarttocht in Gracht 
- Delftse markt 
- naar Prinsenhof e.o. 

(museumkaart*) 
- combinatie van alle activiteiten 

 

 

 

 

groep 

 U luncht in een gelegenheid of neemt 
zelf  brood mee 

 

16.00u** bus vertrekt (stipt! i.v.m. mogelijke 
files) 

groep 

17.30u aankomst in Oss  

 

*Prinsenhof museum vraagt aan museumkaarthouders een paar 
Euro toeslag  

** Als u niet op tijd terug bent voor de terugreis, moet u op eigen 
gelegenheid terugreizen met de trein. Dat kan trouwens so wie so, 
als u wilt. Tip: reis over Rotterdam naar Breda en neem daar de 
sprinter naar Oss (West). Supertrip! 
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http://prinsenhof-delft.nl/ontdek-de-collectie/willem-van-
oranje 

Tijdens de busreis informeren wij u iets uitvoeriger over de aard 
van de activiteiten 

 

Kosten 

U betaalt als ASVO-lid  €15,- voor deelname. Eventuele introducés 
(uiteraard ook welkom) € 32,50,-.Dit is inclusief de busreis, 
rondleiding bij Royal Delft en koffie met gebak. Een eventuele 
lunch doet u op eigen kosten. 

Aanmelden 

Aanmelden kunt u uiterlijk tot en met woensdag 12 september a.s.  
Dat doet u door het verschuldigde bedrag over te maken op het 
rekeningnummer van de ASVO (zie BdT, tabel laatste blz.)  o.v.v.  
Delft.  Dus:  Betalen= inschrijven. Dat gaat tot dusver heel goed 
en eenvoudig. 

Bereikbaarheid 

Voor vragen kunt u 20 september  de hele dag terecht op nummer 
06-14638567, t.n.v. José Ebben 

 

 

  
ACTIVITEITEN  2 
 

Talenten-markt   in de  Meteoor                      
dinsdag 23  Oktober   
Op veler  verzoek organiseren we deze activiteit nu eens op een 
dinsdag! En wel….in de ochtend, tussen 10.00-13.00u 

“Mijn broer ging met pensioen en bood bij wijze van ‘onderstreping 
van deze grote Wende’  zijn broers en zussen en naaste vrienden 
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een feestje aan. Daar zaten we: een grijsharige (of minder-harige) 
soms licht gebogen, bebrilde  generatie van 65 plussers. Senioren, 
dus.  
‘Kijk’, zei mijn broer, ’u zit hier aan tafel met een oud-
bankdirecteur, een biologisch veehouder, een hobby-kok, een 
ingenieur, een wijkverpleegkundige met 40 jaar ervaring, een 
maatschappelijk werker, een autotechnicus ……Wat een talent en 
bekwaamheid hier aan deze tafels. Wij hoeven ons niet te vervelen. 
Wij hebben hier  een wereld aan ervaring en kunde  bijeen.” 
Dat was een verrassende introductie! Toen hij was uitgesproken, 
barstten de gesprekken los aan elke tafel. 
De ASVO heeft zo’n 80 leden…..welke ervaring, liefhebberijen  en 
talenten schuilen eigenlijk in ons? Wij ontmoeten elkaar - als 
relatieve beginnelingen -  achter de PC.  Wij komen elkaar tegen bij 
uitstapjes. Wat wéten wij eigenlijk van elkaar? Wat deden wij 
vroeger, wat doen wij nú in onze vrije tijd? Welke hobby’s hebben 
wij? 
TI-JO bedacht uit pure nieuwsgierigheid een bijeenkomst waar wij  
eens kunnen kijken naar elkaars ‘bezigheden’ en luisteren naar 
elkaars ‘verhalen’, gewoon, omdat wij allemaal veel te vertellen 
hebben; ook al denken wij misschien van niet. Wij nodigen daarom 
alle leden (en eventuele introducés) uit om op 23 oktober a.s. om 
10.00u naar de Meteoor te komen. Wij vragen u een voorwerp mee 
te nemen aan de hand waarvan u kunt uitleggen wat u graag en 
met liefde en kundigheid doet of gedaan heeft. ALLES MAG!  
Bouwwerken van luciferhoutjes maken, uitleg geven over  
Quantum-mechanica, Kunst creëren, bijen fokken, speciale kinder-
kleding maken, enz. 
U krijgt een plaats achter een tafel. Aan de dapperen onder u 
vragen wij om iets te vertellen ‘in het openbaar’, maar het is vooral 
ook de bedoeling dat u langs de tafels loopt, gaat zitten en praten 
met degene,  die uw nieuwsgierigheid wekt. 
Een kopje koffie is natuurlijk een vanzelfsprekend onderdeel. 
 
Toegang tot deze activiteit is kosteloos, maar evengoed onbe-
taalbaar! Deelnemers graag inschrijven vóór uiterlijk 15 oktober 
a.s. bij tineke.akkermans@home.nl. Wilt u erbij aangeven wát u 
eventueel meeneemt i.v.m. de ruimte die wij voor u willen 
inrichten. 
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ACTIVITEITEN  3 

Koken voor mannen 
November   
In de maand november bieden wij ASVO-mannen de mogelijkheid 
om een workshop ‘Koken voor mannen’ te volgen.  De organisatie 
ervan is nog ‘Work-in-Progress’.    
In de volgende BdT vindt U precieze informatie. Er zullen wel wat 
kosten aan verbonden zijn voor ingrediënten en gebruik van 
apparatuur. 
 

ACTIVITEITEN  4 

 

Kerstbuffet in De Meteoor 
december 2018                                                 
Hoogtepunt van elk jaar is natuurlijk: het kerstdiner. Altijd in de 
week vóór kerstmis. Over de precieze datum is TI-JO nog in 
onderhandeling. Dat wordt 18, 19 of 20 december a.s. 
TI-JO wil ook in dit geval  een keer een nieuwe opzet betrachten. 
Wij gaan voor een….buffet! 
Wij nodigen u allen uit thuis een gerecht te bereiden voor vier (4) 
personen. Dat mag helemaal naar eigen inzicht, creativiteit en 
portemonnee gebeuren. Het mag een voorgerecht zijn, een vis- of 
vleesschotel(tje), een (vegetarische) salade of een (heerlijk) toetje.  
Of knapperig stokbrood met kruidenboter (liefst zelfgemaakt (☺). 
Dát zal uw bijdrage zijn aan een groot buffet.  
Om ongeveer 17.00u (details volgen!) zullen wij met uw bijdrages 
de tafel(s) ‘dekken’. Wij zorgen voor een lekker drankje erbij en 
het gereedschap om alles op juiste wijze te nuttigen.  En ook om 
gerechten te verwarmen die dat behoeven. Omdat het om een 
buffet gaat,  zal er geen  sprake zijn van ‘vaste’ plaatsen (dat is nu 
net  het leuke ervan) maar zitplaatsen zullen er genoeg zijn.  
Mensen met bepaalde voedselvoorschriften mogen dit laten weten  
aan tineke.akkermans@home.nl  (vóór 30 november s.v.p.) dan 
wordt er zo veel mogelijk rekening mee gehouden.  
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TI-JO denkt dat we om ongeveer 20.30u afsluiten. 
Inschrijven voor deelname tot uiterlijk 9 december a.s.  via  . 
tineke.akkermans@home.nl.  
Voor de mail-lozen onder u: u kunt bellen naar  0412-639698. 
Wel vragen wij u vóór 9 december ook aan te geven wat u gaat 
bereiden om te voorkomen dat we uitsluitend soep en 10 
toetjes(☺)  eten. Misschien dat we daarin wat moeten ‘sturen’. De  
ervaring leert evenwel dat we ook daar goed uitkomen.   
In de volgende BdT volgt nadere informatie. 
 
 

LEDENWERVING 
 
 
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. 
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Poëzie 
 
 
     
 
    Verdroogde natuur 
    door deze hete zomer 
    Eindelijk regen 
 
    Cilian 
  
     
 
 
 
 
 
 
Koffiedrinken 
 

In de laatste bestuursvergadering zijn we niet 
toegekomen om ons buigen over een andere 
locatie voor het koffiedrinken. Het heeft beslist 
onze aandacht, maar als we gaan veranderen 
moet het wel een goede locatie zijn ! 
 
Daarom drinken we ook op dinsdag 
4 september weer koffie bij Miens, aanvang 
10.30 uur, Monsterstraat 5 Oss. 
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Filippine nr. 13 
 

 
1. veel senioren doen dit in Spanje als het hier koud is 
2. behoor je op vakantie niet te hebben, maar komt veel voor 
3. bron van de nodige ruzies in de auto onderweg 
4. had je vaker op vakantie toen je jong was 
5. heerlijk om te maken in de mooie natuur op vakantie 
6. bezienswaardigheid juist omdat hij niet recht staat 
7. onderweg even de smaakpapillen verwennen 
8. zo’n boete verpest de sfeer behoorlijk op vakantie 
9. zal je in de zomer in zuidelijke landen niet overkomen 

10. daarvoor heeft ieder land zijn eigen wegenwacht 
11. vroeger plande je daar je vakantie; nu op internet 
12. bij erg warm weer zoek je dat op 
13. punt van waaruit je het mooiste uitzicht hebt 
14. daarom kun je maar beter niet door de Gotthardtunnel 
15. onvermijdelijk als je mooie dingen wilt zien 
16. loopje op bij een overvloed aan zon 
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Sudoku Plus nr. 12 

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.  
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Oplossingen puzzels uit Bij de Tijd 2018  nr. 7 
 
Filippine nr. 12 
 

 
 
 
 
Sudoku Plus nr. 11 
 

 
 
 



18 Bij de Tijd 

Column    Juul van de  Kolk          

Een probleem     

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeente Oss 
heeft een probleem. Ze heeft te weinig bekendheid bij de 
burgers om goed te kunnen functioneren. Haar opdracht is 
om de gemeente gevraagd en ongevraagd te adviseren over 
beleid en uitvoering op sociaal maatschappelijk terrein. Dat 
kan de ASD beter doen naarmate ze de burgers beter kent, 
weet wat ze tekort komen, waartoe ze zelf in staat zijn en 
hoe ze zich voelen. Dat is het probleem. 
Elke gemeente is verplicht om zich te laten adviseren door een 
ASD. Dat is bedoeld om de burger zelf invloed te geven op haar 
sociaal beleid Daarom is een ASD ook wettelijk verplicht in elke 
Nederlandse gemeente.  
Nu signaleert de ASD van de gemeente Oss, dat zij te weinig 
bekendheid bij de burger heeft om dat optimaal te kunnen doen. 
Een probleem om op te lossen. 
Op onze vrije markt ligt een publiciteitscampagne voor de hand, 
zoals dat gebeurt voor elk nieuw willekeurig product. Met folders, 
reclame en advertenties worden de burgers al overspoeld. Dat kost 
veel geld en of het werkt, is de vraag. Er is meer nodig.  
Burgers die iets te kort komen en ook burgers die iets te bieden 
hebben moet je tegemoet komen in hun eigen wereld en 
functioneren. Waar kom je hen tegen? Hoe kom je met hen in 
gesprek? 
Bij de mensen die hen al of niet ondersteunen. Bij voorbeeld bij de 
voedselbank. De hulpverleners, instellingen, voorzieningen, sociale 
zaken en in ieder geval op plaatsen waar de klanten vooral komen 
zoals in de supermarkt, de soos, de inloop, de weekmarkt, het 
wijkgebeuren, de huisarts en de vereniging. 
Je kunt bij hen een folder in de bus doen, maar die belandt 
ongezien op de stapel oud papier. 
Een kwestie van geduldig volhouden, lijkt me. Zoeken en 
informeren. Wat ze elkaar doorvertellen is winst. 
 
Reacties naar: tel. 0412-623026, e-mail: juul.vd.kolk@home.nl 
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OPINIE    Rein Akkermans       Geduld en ongeduld!  
Ik vraag me wel eens af of geduld een aangeboren eigenschap is of 
iets dat met de jaren langzaam bezit neemt van mensen. In een 
encyclopedie zoek ik het woord “geduld” op. Ik vind: “lijdzaamheid, 
gelatenheid, toegeeflijkheid”. Met wat verder zoeken stuit ik op “de 
rust om te wachten”. Dat spreekt me meer aan! 

Wat brengt me hier op ? Wel dit jaar 
gingen wij voor de twintigste keer 
naar een vakantiehuis in Toscane. 
Een veel gehoorde reactie van 
vrienden hierop is, ‘daar zou ik het 
geduld niet voor hebben’. Nou … wij 
wel. Het is een prachtige plek, even 
buiten een dorpje gelegen huis, 
omringd door allerlei terrassen, met 
een geweldig groots uitzicht. Het huis 

is heerlijk koel en vlak voor het huis is een geheel overdekt terras, 
waar ik overdag heerlijk kan schrijven aan mijn romans. Meen 
eerste twee zijn vooral daar geschreven. Mijn vrouw schildert, 
tekent en beeldhouwt en samen wandelen we veel en maken 
geregeld uitstapjes naar omringende steden. Ieder jaar opnieuw 
zijn we dolblij als we er weer zijn. Nooit is er sprake van ongeduld. 
Voor ons hoeft het niet steeds verder, avontuurlijker etc. 
Wij behoren beiden tot een categorie mensen die er genoegen in 
schept dingen opnieuw te ontmoeten, opnieuw te beleven. 
Ik heb dat ook sterk met boeken en films. Mijn favoriete boek “De 
toverberg” van Thomas Mann heb ik meer dan tien keer gelezen. 
De trilogie van Tolkien, “In de ban van de ring” nog veel vaker.  
Ook films kunnen wij makkelijk meerdere keren zien. Vooral ‘feel-
good movies’ als Notting Hill, Love actually, maar ook klassiekers 
als Casablanca, De kanonnen van Naverone of Ben Hur. Als zo’n 
film op tv komt, als is het ieder jaar, kijken wij er toch weer graag 
naar. 
Misschien is het niet zozeer een kwestie van geduld, maar eerder 
van rust; rust in je hoofd: dat er even niets moet!! Wij kunnen daar 
zeer van genieten en vanuit deze plek wen ik dat iedereen toe.  
“Parkeer het ‘moeten’ eens even en geef je over aan wat zich aan 
moois aandient!   
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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  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 
Wijkteams                   Geert Ebben  ebbengeert@gmail.com 
 



 

   


