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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 5, 19, 26 nov   14.00 uur computercursus 
maandag 12 november  13.30 uur bestuursvergadering 

Activiteiten deze maanden 
  6   november koffie drinken bij Miens 10.30u 
 29  november  koken voor mannen 
    
Activiteiten langere termijn 
    
19 december kerstbuffet 
 

 
Personalia 

      

Overleden op  26 – 09 – 2018  Juul van de Kolk 
  

Kroonjaren 

4 november mevr C.P.H. Wildenburg 75 

7 november mevr A. Wiel van der 65 

     

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         
 

 

In de vorige “Bij de Tijd” schreef ik over het belang van 
voldoende leden om de vereniging gezond te houden. We 
zijn daar mee op de goede weg, onze wervingsactie brengt 
aardig wat nieuwe leden. 

Maar naast het positieve geluid worden we ook geconfronteerd 
met het overlijden van leden. In dit jaar zijn dat er al vier. 
Onlangs kregen we bericht van het overlijden van Juul van de 
Kolk een lid dat al vele jaren (ook in de ANBO-tijd) veel voor de 
vereniging heeft betekend; elders leest u hier meer over. 

We weten ook, dat een aantal leden een leeftijd heeft bereikt, 
waarop het deelnemen aan activiteiten niet meer vanzelfsprekend 
is en opzeggen van het lidmaatschap voor de hand ligt. Het is dus 
belangrijk, dat we doorgaan met het werven van nieuwe leden, 
want stil staan betekent achteruitgang !! 
We gaan dus nog even door met de ledenwerfactie. Wie nu lid 
wordt, betaalt tot 1 januari 2019 geen contributie. 
Deze maand heb ik zelf op marktdag folders uitgedeeld. Je komt 
dan vaak ook tot een praatje. Meerdere keren kwam daar de 
eenzaamheid ter sprake. Het doet je toch wat als je ’s morgens 
om 11.00 uur de eerste bent waarmee iemand contact heeft. Ik 
vertelde dan ook over het koffiedrinken en dat we proberen iedere 
maand een activiteit te organiseren. Interesse blijkt dan, het 
contact hebben met anderen is voor veel mensen toch heel 
belangrijk; voor hen hoop ik, dat ze de stap naar onze vereniging 
zetten. 
Deze ochtend heeft mij een goed gevoel gegeven, weten 
waarvoor je met onze vereniging bezig bent. 

Activiteit van deze maand is de talentententoonstelling; het aantal 
aanmeldingen ziet er op dit moment van schrijven al goed uit. Ik 
ben benieuwd wat het gaat worden en welke talenten zich 
presenteren. 

Ook in november drinken we weer koffie. Naast de vertrouwde 
gezichten zie ik ook graag nieuwe leden. Een mooi moment dus. 
Ik zie u graag op 6 november bij Miens. 
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IN  MEMORIAM 

In memoriam 
Op 26 september is ons lid Juul van de Kolk overleden. Hij is 89 
jaar geworden.  
Niet iedereen zal zich Juul herinneren, hij was een onopvallend 
mens. Juul wilde niet opvallen: ‘doe maar gewoon’ vond hij. Maar 
juist in dat gewone was hij zeer bijzonder. Jawel, hij maakte 
mooie houten beelden en hij schreef fraaie stukjes in onze eigen 
nieuwsbrief en nog een aantal periodieken. Bijzonder ja, want z’n 
beelden stemden je vaak tot nadenken; ze hadden veelal een 
religieus uitgangspunt, maar altijd anders dan je zou verwachten. 
Menigeen vond ze mooi en ik herinner me een expositie van zijn 
werk enkele jaren geleden in de Amsteleindse hoeve die we met 
onze vereniging hebben bezocht. 
En ja ook zijn schrijven was bijzonder, uit het hart, de mens 
voorop gesteld en niet de regels waaraan de wereld zich te 
houden had. 
Bij zijn geboorte kreeg hij de naam Theo, totdat hij in het klooster 
ging waar hij een nieuwe naam kreeg, Julius. Het klooster is het 
niet geworden. Een van zijn oversten adviseerde hem er mee te 
stoppen, hij was niet de juiste man voor een kloosterleven. 
Gelukkig zeg ik vele jaren later, in die benauwde omgeving had hij 
nooit zoveel voor mensen kunnen betekenen zoals hij dat nu heeft 
gedaan. Zijn kloosternaam heeft hij behouden, maar het werd 
Juul. 
Naast het schrijven en beeldhouwen was Juul actief voor de 
mensen, hij werkte in meerdere sociale groepen en was ook 
ouderenadviseur. 
Bij z’n afscheid in het crematorium heb ik nog veel meer over Juul 
geleerd, een bijzonder mens die velen zich nog lang zullen 
herinneren. 
 

Aad Wildenburg.  
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Juul van de Kolk 
 

Het bestuur staat graag wat uitvoeriger stil bij het overlijden van 
Juul van de Kolk. Decennia lang, eerst voor de ANBO en later ook 
voor de ASVO verzorgde Juul een eigen column. 

Deze aflevering van Bij de Tijd, maar ook in het december 
nummer zullen we nog stilstaan bij zijn bijdragen van de 
afgelopen jaren. Juul was ook een trouwe bezoeker van alle 
cultuur-historische lezingen die ik de afgelopen jaren verzorgde. 
Het tekent zijn grote maatschappelijke en culturele belangstelling. 

Als eerste hieronder een gedicht van Juul, zoals ook afgedrukt op 
het overlijdens/herinneringsplaatje. 

Denkhoofd hing in de lucht 
En overzag in vogelvlucht 
Zijn hele bestaan, alles ooit gedaan. 
“Alle eigenwaan is niets gedaan”, 
was zijn conclusie. “Leven lijkt illusie.” 
Denkhoofd vertoonde lekken 
Op zijn zwakste plekken. 
Langzaam liep het leeg  
zodat het naar de aarde zeeg. 
Was het afgenomen drijfkracht 
Die dit proces tot stand bracht? 
Op is het juist de eigen opgeblazenheid 
Doe zonder meer tot deze situatie leidt. 
 
De voeten weer op moeder aarde 
Leek “het denken” van minder waarde. 
“leven is meer een kwestie van gevoel 
als ik goed begrijp wat ik bedoel.” 
Dat werd steeds meer overtuiging 
Verstand maakte toen een buiging 
Voor gevoel, beleving en ervaring. 
Realiteit dekte meer de lading. 
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Van zijn strenge ratio onthoofd 
Biedt het leven meer dan beloofd. 
Maar hoe kun je het gevoel beteugelen 
Als de driften het willen overvleugelen? 
Dan ben je zeker niet onthand. 
Je roept de hulp in van je verstand. 
En wil het verstand niet naar je luisteren, 
Dan doe je er beter aan, het te ontluisteren. 
 
Juul 
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 Gezond eten 
 
 
Het RIVM benadrukt de grote variatie in voedingstoestand van 
ouderen. Naast ernstig overgewicht komt er relatief veel onder-
voeding voor bij senioren. Hoewel het positieve effect van 
gezonde voeding bij de meeste ouderen wel bekend is, houden 
veel ouderen er geen gezond voedingspatroon op na. Redenen 
hiervoor zijn vaak te weinig energie om elke dag een gezonde 
maaltijd te koken, het boodschappen doen schiet erbij in, geen 
puf meer hebben om te eten of de verleiding van een snelle hap 
niet kunnen weerstaan.” 

  
Remedica ondersteunt senioren actief in het zo lang mogelijk 
vitaal, gezond en onafhankelijk blijven. Omdat voeding hierbij een 
cruciale rol speelt, zijn wij een samenwerking aangegaan met 
maaltijdservice UITGEKOOKT.  

Voor alle vrouwen-en ouderen-
verenigingen in ons relatiebe-
stand hebben wij zo een gezond 
en aantrekkelijk aanbod samen 
gesteld waarvan een onbeperkt 
aantal leden gebruik mag maken. 
	

  
Remedica stuurt iedereen die zich aanmeldt voor deze actie een 
mooie ovenwant toe als bedankje. 
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3 verantwoorde maaltijden voor maar € 12,50 
verse ingrediënten (geen zakjes, pakjes of poeders) 
streekproducten 
groenten en fruit van het seizoen 
veel keuze 
dagvers en authentiek gekookt 
persoonlijke bezorging door vrijwilligers uit de buurt 
geen verplichtingen 
 
Aanmeldingen per mail opsturen naar: info@remedica.nl onder 
vermelding van: 

Maaltijdservice Remedica 
Naam 
Adres  
Postcode & Plaats 
Telefoonnummer 
 
Nieuw initiatief  LAATSTE OPROEP 

 

Na de vakantie werd ik gebeld door een 
betrokken ASVO lid, dat met plezier eerdere 
lezingen gevolgd heeft. Zij vroeg mij te over-
wegen om een of meer bijeenkomsten te organi-
seren 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. 

Laatste oproep voor 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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Bericht van de Seniorenraad 
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TI-JO TOURS 
        

 

 

 
 

Toen we naar Delft gingen ……. 
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Op donderdag 20 september jl. 
begon de dag zonnig. Mooi. Héél 
mooi zelfs, want een dag later 
zou het weer omslaan in over-
eenstemming met de naderende 
herfst. Met 24 ASVO- leden en - 
geliefden stonden we tijdig klaar 
op het parkeerterrein aan de rand 
van het park  in de Joost van de 
Vondellaan om naar Delft te 
gaan. Maar om  kwart voor negen  
ronkten er helikopters in de lucht, 
raasden brandweer- en politie-

auto’s voorbij: het was de dag van het gruwelijke spoorweg-
ongeluk met de Stint.  Alleen al daardoor vergeten we deze dag 
niet. De bus kon ons niet bereiken en enkele deelnemers 
evenmin, vanwege geblokkeerde spoorwegovergangen. 
Ongelooflijk genoeg vertrokken we toch om 9.30u. Aangeslagen, 
natuurlijk. We wisten wat er was gebeurd. Maar de zon scheen, 
de tocht naar Delft was prettig en Ti-Jo voorzag ons van 
‘noodrantsoenen’ (heus, eten helpt!) en praktische informatie. In 
onvervalst Delfts!  
Aldus gesterkt naar lichaam 
en geest kwamen we bij De 
Porseleinen Fles met  koffie, 
taart als welkom.  
Een geweldige rondleiding gaf 
ons een kijkje in het eeuwen-
oude ambacht van het ver-
vaardigen van Delfts Blauw. 
Eigenlijk was de anderhalf uur 
die we hadden, veel te kort. 
Nadien zette de bus ons af bij 
het centrum en daar gingen we in groepjes ‘ons weegs’. Een 
rondvaarttocht, de toren beklimmen, over de weekmarkt slierten, 
wandelen door het hart van Oud-Delft en een late  lunch op het 
Montmartre van Delft: De Beestenmarkt.  
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Bedenk: 20 september en dan lekker buiten op een terras zitten,  
midden in ‘de geschiedenis’ van Hollands Glorie van de 16e en 17e 
eeuw. Daar kwamen de verhalen pas los. Veel te snel keerden we 
weer terug naar de bus. Die reed ons ontspannen dwars door de 
donderdagmiddagfiles terug naar Oss. Zo werd het toch een 
bijzondere dag! Wel jammer hoor, dat er nog plaatsen in de bus 
over waren. 
 
En verder….weet u het nog? 
 
 
Donderdag 29 november: Kookworkshop voor mannen 
in De Eijnderic in Heesch 
 

Speciáál voor de ASVO-mannen onder ons organiseert Ti-Jo  op 
29 november een workshop koken! In de Eijnderic in Heesch. 
Adres: 't Dorp 92, Heesch. Er hebben zich al enkele geïnter-
esseerde mannen gemeld. Er is plaats voor maximaal 12 deel-
nemers, dusssss…niet te lang aarzelen. 
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Deze workshop  start om 15.30u en eindigt rond 18.00u natúúrlijk 
met een gezamenlijk etentje ter plaatse.  
 
Aangezien ook ruimte, docent en ingrediënten moeten worden 
betaald, vragen wij van de deelnemers een bijdrage van € 35,-   
per persoon (wordt mogelijk iets goedkoper). 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. 11 

Deelnemers graag inschrijven vóór 15 november.  
op de gebruikelijke wijze: betalen=inschrijven o.v.v. koken 
 
 
woensdag 19 december, Kerstbuffet in de Meteoor  
 
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. 

Tot ons grote genoegen zijn er al enkele inschrijvingen binnen. Ti-
Jo hoopt dat de mannen die de workshop Koken hebben gevolgd, 
van de partij zijn. Mét iets lekkers, natuurlijk.                            

U weet het : alle deelnemers wordt gevraagd een gerecht te 
maken voor 4 personen. U kunt denken aan : (vegetarische) 
salades, soepjes, wraps,  gehaktballetjes, spiesjes (al of niet met 
fruit), quiches, gevulde eitjes  en wat dies meer zij. Voor 
diegenen onder ons die al of niet vrijwillig niet zo kook-minded 
zijn, suggereren wij: denk eens aan toastjes met iets lekkers, een 
doos bonbons, een stukje (Franse) kaas etc.  

Van al 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.  
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Bij binnenkomst kunt u munten kopen om een consumptie te 
kopen. Alle prijzen zijn afgerond op  
€ 1,50. Dat geldt voor álle drankjes, incl. koffie of thee. 
 
 
 
Plannen voor 2019 
 
Ti-Jo is ook al bezig met het ontwerpen van een wervend activi-
teitenprogramma voor het volgend kalenderjaar.  
U weet: suggesties zijn altijd van harte welkom! Wij zijn verder 
op zoek naar ASVO-leden die ons nu en dan willen bijstaan bij 
organisatorische zaken. Wij zijn nl zélf niet altijd ‘bij-de-hand’ en 
het is fijn om zaken sámen te doen, toch? 
 
 
 
Poëzie 
 
 
 
         De rode eekhoorn 

Heeft voor haar wintervoorraad 

Veel noten verstopt 

         Cilian 
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Filippine nr. 15 

 

 
 
 
 

1. Coach van het Nederlands vrouwen elftal 
2. Bijna eerste vrouwelijke president van Amerika 
3. Spreuk in 1970 van de feministische beweging  
4. Lied waarin Herman van Veen een vrouw bezingt 
5. Schreef in 1967 het artikel “Het onbehagen van de vrouw” 
6. Eerste vrouwelijke premier van India 
7. Griekse godin van de liefde en de schoonheid 
8. Kroonprinses van D66, nu nog minister in Rutte III 
9. Het streven naar een gelijkwaardige positie   

10. Het streven naar een gelijkwaardige positie t.o.v. de man 
11. Zei Yvonne van Gennip op de Olympische Spelen in 1988 
12. “Als ik jou zie …” Lied waarin Clouseau over meisje … 
13. Feministische beweging, bekend van de spreuk  van 3 
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Sudoku Plus nr. 14 

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.  
 
 
 

    8  6 3  

5   7      

7   6   4   

    4 6 8   

 1 6      2 

3      1   

8   3  1    

        9 

9 2    7   4 

2         

 5  2    4  

1        7 

 7 8   6  5  

   1 7     

5   8 3    6 
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Oplossingen puzzels uit Bij de Tijd 2018  nr. 9 
 
Filippine nr. 14 
 

 
 
 
Sudoku Plus nr. 13 
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Column    Juul van de  Kolk           Initiatief      
 
Wij hangen maatschappelijk meest aan de laatste mem. Ik bedoel 
hier  grote groepen mee van ouderen, werklozen, gehandicapten, 
zieken, geïsoleerde burgers en onbemiddelden. Zij worden niet 
gezien in hun samenleving. Zij doen er te weinig toe in de wereld 
van de bovenlaag die ons maatschappelijk aanstuurt. Lijden, 
medelijden, wanhopen, klagen en smeken helpt niet. Doe iets. Ga 
er niet onderdoor, maar sluit je aaneen. Verhef je stem en 
gebruik je stemkracht. 
Het lijkt om hopeloos van te worden, zoals de samenleving ons 
behandelt. Toch is het van alle tijden. Het perspectief voor de 
onderliggende partijen is in de geschiedenis altijd dichterbij 
gehaald door op te staan en zelf het heft in handen te nemen. 
Mensen die bijna niets konden en bijna niets hadden, ontdekten 
eigen kracht, kwamen tot zichzelf , kwamen sociaal meer aan bod 
en tot participatie. Voor onze sociale voorzieningen, zoals  onder-
wijs, gezondheid, welzijn en participatie hebben onze voorouders 
strijd gevoerd. Nu ze tot “maatschappelijk onbetaalbaar en on-
interessant” bestempeld worden, zullen we onze strijd voor 
gelijkwaardigheid moeten voortzetten. Dat zal niet groots en 
meeslepend gebeuren noch ideologisch, flitsend  of conform een 
meesterlijke opzet. Dat zal eerder gebeuren uit “nood”, uit “elkaar 
vasthouden en vinden, strijd, gebrek aan beter en toeval”.   
Zo gebeurde het vroeger ook. Voor een voorbeeld kijk ik in de 
ontstaansgeschiedenis van de ANBO: 
De heer G.L. Jansen, een journalist die onder de naam Perio 
schreef, ontketende samen met zijn vriend Hesselink te 
Oosterbeek een actie. Daardoor werd op 9 september 1900 de 
Bond voor Staatspensionering opgericht. Als je 18 jaar was, kon 
je lid worden. De Bond voor Staatspensionering en de Algemene 
Bond van Bejaarden voor 55-plussers, opgericht in 1945, streden 
voor sociale zekerheid van ouderen, die van hun kinderen 
afhankelijk waren. In 1947 leidde dat tot de Noodwet Ouder-
domsvoorzieningen en in 1957 tot de AOW, een premievrij en 
welvaartsvast pensioen voor alle 65-plussers. Niet niks. Maar 
toch: als we er alleen maar van genieten gaat het op de duur te 
loor. Het fossileert en commercialiseert. Strijd is geboden. 
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OPINIE    Rein Akkermans       Vrouwen 

Vanmorgen keek ik op de tv naar de volleybalwedstrijd van de 
Nederlandse vrouwen tegen Amerika. Na een 0 – 2 achterstand in 
sets wonnen de Nederlandse vrouwen toch de wedstrijd met 3 – 2 
en versloegen zo voor de eerste keer in de geschiedenis Amerika. 
Een geweldige prestatie ! 
Maar het zijn in de sport niet alleen de volleybaldames die aan de 
weg timmeren, aan de top staan. Wat te denken van de Oranje 
leeuwinnen, Europees kampioen voetbal; of de handbal- en de 
hockeyvrouwen  en het vrouwen waterpoloteam.  
Of wat te denken van de successen van Dafne Schippers en Sifan 
Hassan in de atletiek; of de zwemsters Femke Heemskerk en 
Ranomi Kromowidjojo, de wielrensters Anna van der Breggen, 
Annemiek van Vleuten, Ellen van Dijk, Marianne Vos. Ik kan zo 
nog wel even verder gaan. 
Zijn de Nederlandse mannen in de sport dan minder succesvol, 
kun je je afvragen. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Maar de 
mannen zijn dit al zolang ik me voor sport interesseer.  
Dat Nederlandse vrouwen zo succesvol zijn is evenwel van meer 
recente datum. En de vraag die zich nu bij mij opdringt is: 
‘Waarom wel zoveel topvrouwen en amper vrouwen aan de top?’ 
Hoeveel vrouwen zijn er in de top van de politiek, als minister, 
staatssecretaris of fractieleider? Hoeveel vrouwen zijn er in de top 
van het bedrijfsleven? 

 
Ja … Arib, Ollongren, Halsema … en zo kan ik er nog wel een 
aantal opnoemen, maar hun aantal valt in het niet bij het aantal 
mannen. 
Op de top-100 lijst van 2018 van Corporate Vrouwen komen we 
32 vrouwen tegen; ongeveer 1/3 van de lijst. Maar deze vrouwen 
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zitten in het voorportaal van de macht. Ze bekleden de positie 
van president commissaris of voorzitter van de raad van toezicht. 
Het echte podium, bij de grootste en meest gezichtsbepalende 
bedrijven, is echter voor de mannen. Ik vind dat triest! 
Al in 1967 schreef Joker Smit ‘Het onbehagen bij de vrouw’, 
waarin ze beschrijft hoe vrouwen de dupe zijn van de toenmalige 
inrichting van de arbeidsmarkt en het huwelijk. Zij schrijft: 
”Kortom, zodra er kleine kinderen zijn, valt achter de meeste 
vrouwen de huisdeur in het slot.” Het artikel slaat in als een bom 
en betekent de start van de tweede feministische golf. Dat was 
1967 en inmiddels schrijven we 2018. En natuurlijk is er het 
nodige veranderd, maar nog steeds is het aantal vrouwen aan de 
top van politiek en bedrijfsleven geen juiste afspiegeling van de 
maatschappelijke werkelijkheid. Zoals gezegd, ik vind dat triest! 
Ik ben bij mijzelf te rade gegaan om te bedenken waarom ik dat 
triest vind. Dan spreek ik eerst en vooral uit eigen ervaring. In 
mijn leven heb ik op allerlei terreinen samen gewerkt met 
vrouwen. In commissies, leidinggevende teams, overleggen … 
Mijn ervaring en stellige overtuiging is, dat het overleg in 
gemengd samengestelde teams prettiger, meer ontspannen en 
vooral creatiever en succesvoller is.  
Overleg met louter mannen vertoont vaak ‘haantjesgedrag’ en dat 
strooit eerder zand in de machine dan dat het bevorderlijk werkt. 
Vrouwen denken, is mijn ervaring, ook eerder ‘out of the box’. En 
juist dat is vaak de start van veelbelovend overleg. Er komt dan 
meer ruimte voor waarden als welzijn en geluk; niet alleen het 
resultaat, de opbrengst telt, maar er is dan meer oog voor wat 
belangrijk is voor de mensen. 
Natuurlijk ben ik op de hoogte van (veelal mannelijke) analyses 
over waarom vrouwen niet doorstoten tot de top, maar ik weiger 
te geloven dat er niet minstens evenveel geschikte vrouwen voor 
topfuncties zijn dan mannen. Of het instellen van een glazen 
plafond de oplossing voor grotere deelname van vrouwen is … ik 
weet het niet. Wat ik wel weet is, dat het de moeite loont, ieder in 
zijn eigen omgeving, vrouwen te stimuleren financieel 
onafhankelijk te zijn en te werken aan een eigen carrière. Die 
steun verdienen onze vrouwen. 
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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 
 



 

   


