
    

 
      
                                                                    oktober 2018  nr. 9                                
 

 
 
 
 
 
 

 Algemene Senioren Vereniging  
Oss /Maasland 



 
 



       oktober 2018  nr. 9                                
 
 

oktober 2018 1 

    
Inhoudsopgave 
 
Agenda, activiteiten, Personalia  ………..……………….…  2 

De voorzitter aan het woord ……………………………..…..   3 

In Memoriam / Muziek luisteren  ……………………………  4 

BelangenBehartigingGroep ……………………………………  5  

Advertentie tablets ……………………….………………………  6 

Uitnodiging Symposium LANGER VEILIG THUIS  ……… 7 

oproep – uitnodiging: bijeenkomst over boeken  …….. 9 

Activiteiten 1: TI-JO Tours  Talenten tentoonstelling .. 10 

Activiteiten 2: TI-JO Tours  Koken voor mannen  …….. 12 

Activiteiten 4: TI-JO Tours  Kerstbuffet  …………………. 13 

Koffie drinken / Poëzie  …………………………….……….… 14 

Filippine nr. 14 ……………………………………………………. 15 

Sudoku Plus nr. 13 ……………………………………….….….. 16 

Oplossingen puzzels BdT nr. 8 ……..…………..…………… 17 

Column van Juul van de Kolk  …………………………..……… 18 

Opinie van Rein Akkermans  ………..……….….……………… 19 

Uw aandacht waard !  ………………………………………….. 20 

Belangrijke adressen ASVO OSS / Maasland  ………….. 21 



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 dinsdag 14.00 uur tekenen en schilderen (1) 
elke woensdag  14.00 uur tekenen en schilderen (2) 
maandag 1,15,22,29 okt  14.00 uur computercursus 
maandag 8 oktober  13.30 uur bestuursvergadering 

Activiteiten deze maanden 
  2  oktober koffie drinken bij Miens 10.30u 
18   oktober luisteren naar muziek 13.30u 
23   oktober talentenmarkt   
26 oktober symposium ‘Langer veilig thuis’ 
Activiteiten langere termijn 
29 november koken voor mannen 
19 december kerstbuffet 
 

 
Personalia 

      

Overleden op    2 – 09 – 2018  Wim Smits 
Overleden op  24 – 09 – 2018  Leny Stout 

Kroonjaren 

20 oktober mevr V.S. Muller Hagedoorn 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. 
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De voorzitter aan het woord       Vakantie 
 

 

De tijd gaat snel en hoe ouder we worden, hoe sneller de 
tijd lijkt te gaan. Ondanks het feit dat de zomer lang en 
mooi was (nog steeds trouwens), is de meteorologische 
herfst al weer begonnen en als u dit leest, is de echte herfst 

ook al weer begonnen. We zijn dus echt aan het winterseizoen 
begonnen; de zomerpauze van verschillende clubjes is voorbij en 
20 september is de busreis naar Delft al weer. 
Begin september stond voor de derde keer onze wervings-
advertentie in “De Sleutel”, ik werd al snel benaderd door geïnter-
esseerde mensen, waarvan inmiddels 5 zich hebben opgegeven. 
Tot nu toe hebben we 18 nieuwe leden mogen inschrijven en we 
hebben nog een advertentie begin oktober. Toch blijven we ook 
een beroep op onze leden doen. Willen we gezond blijven, dan 
hebben we nog wat meer leden nodig en daar kunt u aan 
meewerken. 
Politiek gaat het (soms) de goede kant op. Onlangs las ik in de 
krant, dat er een nieuwe fietsenstalling in Oss komt, omdat, als de 
fiets straks weer uit het centrum wordt verbannen, de fietsen 
fatsoenlijk gestald moeten kunnen worden. Nu maar hopen, dat het 
verbod op fietsen in het centrum niet moet wachten op het gereed 
komen van de stalling. Dat zou een slechte reden zijn, die alleen 
maar voor uitstel kan zorgen. Dus Belangen Behartiging Groep, 
houdt de vinger aan de pols en reageer als het te lang gaat duren. 
Andere politiek is minder fraai. Zo lees ik dit weekeinde in de krant, 
dat de provincie voet bij stuk houdt betreffende de mestverwerking 
op het industrieterrein bij de haven. Kennelijk is het niet belangrijk 
wat de burgers van Oss vinden. ‘Het algemeen belang moet soms 
prevaleren!!!’, zo zegt de provincie. 
Mijns inziens een menig van “lik me vestje”, er spelen hier andere 
zaken!! Het milieu en onze verkeersveiligheid worden hier beslist 
niet mee gediend; zoveel vrachtwagens die dag in dag uit mest 
over de weg gaan vervoeren. Wat mij betreft: 'houd uw stront et 
cetera in uw eigen achtertuin en niet bij ons. Kleine opmerking 
nog: vergeet de mestproblemen niet als u begin volgend jaar naar 
de stembus gaat om een nieuw provinciaal bestuur te kiezen.  
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IN  MEMORIAM 

24 augustus 2018 stierf onverwachts Leny Stout. 

Leny maakte een tijd lang deel uit van het bestuur van de ASVO 
en had de activiteiten onder haar hoede. Haar gezondheid liet 
evenwel te wensen over en na enige tijd moest zij stoppen met 
haar werkzaamheden als bestuurslid. 

Met Leny waaide er weer een frisse wind door het overwegend uit 
mannen bestaande bestuur. Haar gedwongen vertrek werd dan 
ook erg betreurd. 

Lang bleef zij in onzekerheid over de oorzaak van haar 
verslechterende gezondheid. In juni werd die diagnose dan toch 
gesteld en wist Leny dat  er geen kans op herstel zou zijn. 

 

 

 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, 13.30u. 
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. 

 

In de laatste 3 uitgaven van Bij de Tijd verschenen steeds korte 
uiteenzettingen over de items die voor de leden van de ASVO 
relevant zijn. Op de site van onze vereniging asvossmaasland.nl 
kunt u die desgewenst nog eens raadplegen. 

De BGG is momenteel bezig een vragenlijst op te stellen voor alle 
leden om uit te vinden of de vereniging doet wat de leden van haar 
verwachten. In die vragenlijst komen de volgende items aan bod: 

1. doel en functioneren van de ASVO 
2. de Belangen Behartiging Groep 
3. activiteiten 

Wij hopen dat de leden massaal meewerken aan het beantwoorden 
van de vragen. Alleen zo kunnen wij gehoor geven aan wat leden 
willen! 

Pas nadat deze enquête door de leden is ingevuld, weten we wat 
de leden willen en verwachten. Daarna zullen we met een tweede 
vragenlijst inzoomen op de onderwerpen van en voor de BBG met 
als uiteindelijk doel de politiek te beïnvloeden met de wensen en 
standpunten van onze leden. 
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Het wordt zo een drietrapsraket: 
1. Wat willen en verwachten de leden van de vereniging 
2. Vragenlijst Inkomen, Wonen, Gezondheid   
3. Met uitkomst van 2 de politiek benaderen 

 

 

	



oktober 2018 7 7 
  



8 Bij de Tijd 
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OPROEP   -   UITNODIGING    -    OPROEP 

 

Al een aantal jaren verzorg ik een lezingencyclus voor geïnteres-
seerden.  
Zo kwamen achtereenvolgens verschillende cultuur-historische 
perioden aan bod, van Middeleeuwen tot het Fin de siècle. 
Een nieuwe cyclus over ‘t Interbellum gaat echter niet door, omdat 
er te weinig aanmeldingen kwamen. Ik vermoed dat leden van de 
PCOB niet of niet tijdig genoeg hierover zijn geïnformeerd. Immers 
bij eerdere lezingen gaven de nodige PCOB leden wel acte de 
présence. Jammer. 
 
Nieuw initiatief 
 

 

 

 

 

 

Na de vakantie werd ik gebeld door een betrokken ASVO lid, dat 
met plezier eerdere lezingen gevolgd heeft. Zij vroeg mij te 
overwegen om een of meer bijeenkomsten te organiseren om 
geinteresseerden mooie boeken aan te raden. Geen leesclub dus, 
maar een bijeenkomst waarop ik over boeken vertel, die mijns 
inziens meer dan de moeite waard zijn om te lezen. 

Bij deze roep ik ASVO- en PCOB-leden op zich aan te 
melden. Bij 10 of meer gegadigden gaan we starten. 

Graag een mailtje naar: akkermansrein@gmail.com    of 

telefoontje naar: 0412-639698 

 

Rein Akkermans 
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TI-JO TOURS 
 

 

 

 

 

 

Als BdT 9 uitkomt, ligt ons uitstapje naar Delft al weer achter ons. 
In de volgende BdT besteden we tijd en aandacht aan ons 
wedervaren.  

Gelukkig ligt er voor de maanden oktober-november en december  
nog een aantal activiteiten voor ons. 
  

Activiteit                                1 

 

23 oktober a.s. TTT- Talenten Tentoonstelling  in de 
Sterrebos 
In de vorige BdT spraken wij over De Meteoor als mogelijke locatie, 
maar uiteindelijk zijn wij met het hele gebeuren welkom in 
Sterrebos 62, naast winkelcentrum d’n Ruwert. Van 10.00-12.30 in 
Activiteitencentrum De Sterrebos.  Mét een lekker kopje koffie 
erbij. U bent  van harte welkom en neem gerust  een vriend of  
familielid mee. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Wat is ook al weer de bedoeling? Wij nodigen leden van de ASVO 
uit een voorwerp (of meerdere) mee te nemen  dat past bij een 
hobby of  ( ex-)beroepsactiviteit van u.  U neemt plaats aan tafel 
en bent bereid desgevraagd bezoekers te vertellen wat u doet 
(heeft gedaan) en wat dat voor u betekent.  
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Zo gek is dit idee niet. Vanaf 25 augustus heeft de Volkskrant een 
kekke rubriek ‘Vrije Tijd’  waarbij fotograaf Jan Dirk van de Burg 
mensen portretteert met een bijzondere vrijetijdsbesteding. Zo 
passeerden: Thomas, een paardentrainer die zelf niet op een paard 
kan zitten, Johan, hij  draagt (door zijn vrouw) zelfgemaakte ‘rock-
and-roll-kleding’ en zit op Boogiewoogiedansen en doet in old-
timers, Nastja graaft in Rusland botten op van omgekomen solda-
ten … Daar zitten natuurlijk práchtige verhalen achter. Maar die 
hebben wij zélf ook! Mijn broer van 69 is gaan studeren aan de 
Vrije Academie. Hij heeft uitgerekend dat hij op zijn 82e 
doctorandus is. 
Een vriend van ons is mentor van leerlingen die dreigen op school 
‘uit de boot te vallen’ en een kennis van ons is sieraden gaan 
maken. Onuitputtelijke inspiratie dus! 
Kijk, en dat willen wij eens aan elkaar laten zien/horen. Welke 
talenten wij hebben. 
 
Doet u mee, geeft u dan vóór 15 oktober a.s. op via  
tineke.akkermans@home.nl  (er zijn geen kosten aan verbonden, 
dus : geen betalen=inschrijven!). Alle deelnemers krijgen daarna 
nog eens bericht over de precieze gang van zaken. 
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Activiteit                                2 
 
Kookworkshop voor mannen in De Eijnderic in Heesch 
donderdag 29 november 
  

Tegenwoordig zijn kookprogramma’s hartstikke trendy! En … we 
zien meer mannen met een kookschort dan ooit tevoren. 
Speciáál voor de ASVO-mannen onder ons organiseert Ti-Jo 
daarom op 29 november een workshop koken! In de Eijnderic in 
Heesch. Adres: 't Dorp 92, Heesch.   
 
Deze workshop  start om 15.30u en eindigt rond 18.00u natúúrlijk 
met een gezamenlijk etentje ter plaatse. Er is plaats voor maximaal 
12 deelnemers, dus … tijdig aanmelden. 
 
                    

 

 

 

 

 

 

 

Aangezien ruimte, docent en ingrediënten moeten worden betaald, 
vragen wij van de deelnemers een bijdrage van € 30,- per persoon. 
Maar daarvoor vindt u een pasklare en geweldige ruimte, een 
toegewijde docent en tot  slot een héérlijke maaltijd waarop u met 
recht trots mag zijn. 

Precieze informatie volgt in de volgende BdT nr. 10 

Deelnemers graag inschrijven vóór 15 november.  
op de gebruikelijke wijze: betalen=inschrijven o.v.v. koken 
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Activiteit                                3 
 

Kerstbuffet in de Meteoor19 december 
woensdag 19 december 
 
Op woensdag 19 december a.s. organiseert Ti-Jo met uw hulp een 
kerstbuffet in De Meteoor aan de Lithseweg, Oss. En wel van 
17.00-20.30u. 

                             

 
 

Wij schreven al eerder: alle deelnemers wordt gevraagd een 
gerechtje te maken voor 4 personen. En na de workshop in 
november hebben wij natuurlijk een behoorlijke groep van mannen 
die dat uitstekend kunnen. Van die gerechten bouwen wij een 
prachtige buffettafel en Ti-Jo zorgt voor versiering en aankleding.  
Er is gelegenheid gerechten ter plaatse te verwarmen (bijvoorbeeld 
soep of een saus) en bestek en serviesgoed zijn in ruime mate 
voorhanden. Ti-Jo verheugt zich op deze bijzondere vormgeving en 
hoopt op massale deelname. In de volgende BdT komen we hier 
uitvoerig op terug. 
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Koffiedrinken 
 
Voor het koffiedrinken hebben we nog geen nieu-
we locatie kunnen bedenken. Het heeft beslist 
onze aandacht, maar als we gaan veranderen 
moet het wel een goede locatie zijn ! 
 
Daarom drinken we ook op dinsdag 2 oktober 
weer koffie bij Miens, aanvang 10.30 uur, 
Monsterstraat 5, Oss. 
N.B. We kunnen dan weer beschikken over de 
grote tafel achterin de zaal. 
  

 
 
 
 

Poëzie 
 
 
 

               Klaar voor de luchtsprong 
     

 

         zit met "geknakte poten 

 
         een groene sprinkhaan. 

           Cilian 
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Filippine nr. 14 

 
 
1. drijvende wolken 
2. gebied met lage luchtdruk 
3. buitenste huidlaag die je moet insmeren tegen de zon 
4. overgangszone tussen verschillende soorten lucht 
5. Nederlandse term voor de cirrocumulus 
6. spreek je van bij temperaturen onder nul 
7. regentijd in tropische gebieden 
8. titel van de film van al Gore over bedreiging klimaat 
9. Piet Paulusma is er zo een 

10. bij deze voorspelling ontstaan er files naar de kust 
11. waarschuwt Al Gore voor in zijn film over klimaat 
12. onmisbaar kledingstuk aan zee 
13. gemiddelde weerstoestand over een periode van minstens 30 

jaar 
14. vogels die door hun vlucht weer voorspellen 
15. tocht die alleen mogelijk is met thermiek 
16. extreem hoge golf uit de zee 
17. zijn we doorgaans niet blij mee, maar hebben we deze zomer 

erg gemist 
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Sudoku Plus nr. 13 

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.  
 
 

    5    7  
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Oplossingen puzzels uit Bij de Tijd 2018  nr. 8 
 
Filippine nr. 13 
 

 
 
 
Sudoku Plus nr. 12 
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Column    Juul van de  Kolk           Solidariteit           
“Ja, dat was nog in die goede oude tijd 
toen er nog sprake was van solidariteit”. 
Dat hoor je soms nog wel zeggen 
Maar is het ook nog uit te leggen  
Of is het al volkomen verleden tijd, 
de dode resten van een verloren strijd 
Werd je vroeger ziek of arbeidsongeschikt, 
werkloos of kwam je met de baas in een conflict, 
dan zat je in de puree en zonder poen 
en niemand die daar wat aan kon doen. 
Je kon je hand ophouden of gaan bedelen 
bij het gemeenteloket of bij de notabelen. 
Zo werden toen problemen opgelost: 
sterven kon je, van honger of van dorst. 
Armoezaaiers hebben zich toen onverdroten 
verenigd, “samen sterk” zich aaneengesloten. 
Werklozen kregen een overbrugging gegarandeerd. 
Arbeidsongeschikten kregen een loon weer uitgekeerd. 
Wie te oud was om te werken, kreeg een pensioen 
Zieken en gehandicapten kregen geld om mee te doen. 
De dagelijkse kost werd op eigen initiatief 
voordelig ingekocht in het eigen coöperatief. 
De zorgzame samenleving leek wel een paradijs 
voor jong, gehandicapt, ziek en ook voor grijs. 
Ieder betaalde premie en moest daar een veer voor laten. 
zodat anderen niet aan hun lot werden overgelaten. 
 
Ieder moet nu weer voor zichzelf gaan zorgen. 
Hoe dat mis loopt zien we op de dag van morgen. 
Voor wie het minder heeft getroffen in dit land 
zijn de druiven zuur. Zij vallen over de rand. 
 

Reacties naar: tel. 0412-623026, e-mail: juul.vd.kolk@home.nl 
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OPINIE    Rein Akkermans        Geluk 
 
Zaterdag 1 september was ik in Utrecht bij een voorstelling in het 
kader van het Festival Oude Muziek (FOM). Het thema dit jaar van   
het festival was ‘Het bourgondisch leven’. Wie mij kent, weet, dat 
ik alleen al door de titel geïnteresseerd was: wat wil je nog meer 
als notoire Bourgondiër, heerlijke muziek uit een door mij 
bewonderde periode. Wel … dat ‘meer’ was de voorstelling ‘Doulce 
memoire’. Die avond werd muziek uit de 15e eeuw ten gehore 
gebracht, terwijl tegelijkertijd op het toneel een bourgondisch 
banket werd opgediend, zoals dat indertijd aan het hof van de 
hertog werd geserveerd. Dit alles onder het professionele 
commentaar van kookrecensent Onno Kleijn. Genieten dus !!!! 

 
En genoten heb ik. Jam-
mer alleen dat van al het 
heerlijks dat werd opge-
diend, het publiek alleen 
van afstand kon genieten. 
Na afloop vroeg ik mij af 
waarom zo’n voorstelling 
mij nou zo gelukkig maakt.  
Het antwoord lag voor het 
oprapen, maar toch werd 

ik er ook door verrast. Laat ik proberen het uit te leggen. 
Toen ik als 18 jarige met mijn gymnasiumdiploma in de hand een 
studierichting moest kiezen, heb ik –eerlijk waar- met een kwartje 
getost: kop was geschiedenis en munt was Nederlands. Het werd 
munt! Nooit heb ik spijt gehad van die keuze, maar -en daar ben ik 
zeker van- met geschiedenis zou ik ook gelukkig geworden zijn.  
Ik ben ook in mijn werk als leraar Nederlands altijd zeer geïnter-
esseerd geweest in geschiedenis, cultuurgeschiedenis in het 
bijzonder. Ik besteedde dan niet alleen aandacht aan de literatuur 
uit oudere periodes, maar ook aan de bouwkunst, beeldende kunst, 
muziek, dans en ballet. De afgelopen jaren heb ik als pensionado 
ook een aantal lezingencyclussen verzorgd voor de ASVO over 
culturele periodes als de Middeleeuwen, Renaissance,  Romantiek  
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en Fin de siècle. Ja, denk ik, het bloed kruipt waar het niet gaan 
kan! Dat lijkt heel vanzelfsprekend, maar is het voor mij toch niet 
altijd, zoals nu blijkt. 
Na mijn pensioen ben ik begonnen met het schrijven van romans 
en onlangs kwam mijn tweede roman ‘De weg kwijt’ uit. Logische 
stap, zult u denken; de man is een Neerlandicus en dan is schrijven 
niet zo’n vreemde stap. Klopt! Dat vind ik ook.  
Maar … deze vakantie, weer in ons schitterende vakantiehuis in 
Toscane, ontdekte ik dat deze stap nog veel logischer kan.  
Waar blijft immers de historische component in dat schrijven van 
mij? Ja, ik wroette, vooral in mijn eerste roman, wel in mijn eigen 
jeugd, maar verder ging dat toch niet. Tot ik eerder dit jaar als 
thema voor mijn nieuwe roman koos voor ‘De democratiserings-
beweging’ eind jaren ’60 begin jaren ’70; mijn eerste historische 
roman.  
Ik had er opmerkelijk veel zin in en begon al met research voordat 
mijn tweede roman uitkwam. En toen ik in juli begon met schrijven 
ging dat als in een flow. Werkelijk een andere ervaring dan bij mijn 
eerdere romans. Heerlijk vond ik het; het voelde als ‘thuiskomen’. 
En langzaam werd duidelijk dat deze stap, het schrijven van een 
historische roman de missing link is. De cirkel is nu rond. 
Nog verbaas ik me erover dat dit inzicht pas zo laat komt. Immers, 
ik ben altijd bovengemiddeld geïnteresseerd geweest in 
geschiedenis, in mijn werk evengoed als in mijn vrije tijd. Ik lees 
en las bij voorkeur historische romans en onze boekenkast is zeker 
voor de helft ermee gevuld. Toch zet ik nu pas deze finale stap, 
een stap die mij opnieuw gelukkig maakt. 
Mensen zeggen wel eens ‘dat geluk voor het oprapen ligt’. Wel … 
Ik ben intens blij dat ik dit geluk tenslotte opgeraapt heb. 
Ik geniet ervan dat ‘de dingen’ nu op hun plaats vallen, al heeft het 
in mijn geval wel vrij lang geduurd. 
Mijn wens voor u allen is dat voor iedereen ‘de stukjes op hun 
plaats vallen’ en iedereen zijn eigen geluk opraapt. 
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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 
 



 

   


