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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 3,17,24,31 dec   14.00 uur computercursus 

maandag 10 december  13.30 uur bestuursvergadering 

Activiteiten deze maanden 

  4   december koffie drinken bij Coppelmans 11.00u 

19   december kerstbuffet 

    

Activiteiten langere termijn 

  8 januari Nieuwjaarsborrel in de Meteoor 15.00u – 18.00u 

21 februari Jaarvergadering  in de Meteoor 14.00u – 17.00u 

    februari Retrofilm met warme chocolademelk (Meteoor) 

    maart Bezoek aan ‘Ons Dorp’ 

    april Thuistheater “Op de ziel” door Forse Streken 

 

 

Personalia 

      

Kroonjaren 

17 december dhr. G. Ebben 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. 

https://www.bing.com/images/search?q=agenda+afbeelding&view=detailv2&&id=EC44DDB2948D4954C2D590E5EEDA0ACA824D0110&selectedIndex=0&ccid=eFiW1p5M&simid=608051659355325826&thid=OIP.M785896d69e4ce38d1024488a24b9384co0
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De voorzitter aan het woord   
       

Sinterklaas is weer in aantocht of inmiddels al aangekomen. 
Evenals voorgaande jaren was er helaas weer veel rumoer 

om z’n knecht. Ik snap niet, dat we in ons ‘polderland’ met 
heel veel compromissen nog niet in staat zijn geweest, daar 

al polderend uit te komen.        
Ik heb mijn idee in Sinterklaasstijl op papier gezet en probeer alvast 

de volgende discussie over de sekse van de knecht vóór te zijn. 
 

 

 

 

   Sinterklaas is een vrouw of man 

       die alles ziet of horen kan. 

    Ik weet niet of het u wat zegt 
       maar hij heeft een gender neutrale 

                          knecht 

  De knecht is een mens met heel veel pit 
    de kleur was zwart, maar nu ook wit. 

 

     Dat laatste geeft soms veel tumult 

wat geeft dat nou, als ie de schoen maar vult. 

 

    Wilden alle mensen maar zo denken, 

    het gaat tenslotte om het schenken! 

Een wens aan het einde van mijn gedicht 

word niet boos om de kleur van het gezicht. 
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Bericht van het bestuur 

Bij de reclamecampagne voor de ledenwerving hoorden wij meer 

dan eens dat de naam Algemene Senioren Vereniging Oss mensen 
op het verkeerde been zet. Natuurlijk zijn wij een bond voor 

ouderen, voor senioren, maar de huidige naam benadrukt 
‘Senioren’ onzes inziens te veel. Daarom overwegen wij de naam 

aan te passen. 
ASVO komt dan te staan voor Actieve Senioren Vereniging Oss. 

Deze nieuwe naam doet meer recht aan de vele activiteiten die wij 
samen met onze leden ondernemen. 

 
Voor een naamsverandering moeten evenwel de statuten aan-

gepast worden. En zo’n aanpassing van de statuten vraagt om 
instemming van de leden op de jaarvergadering.    

Komende jaarvergadering op 21 februari zullen we hierover praten 
en stemmen. 
Wanneer de ledenvergadering hiermee instemt, moeten we bij de 

notaris een nieuwe akte laten verlijden. 
Alvast vooruitlopend op de mogelijke instemming heb ik de vrijheid 

genomen op de kaft van deze Bij de Tijd al de nieuwe naam te 
zetten. 

 

 

 

 

 

 

Namens het bestuur,  

 

Rein Akkermans 

 

 

Actieve Senioren Vereniging  
Oss /Maasland 
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Mededelingen van het bestuur 

 

1. Contributie 2019 
 
Het nieuwe jaar nadert met rasse schreden en daarom deze 

herinnering over de automatische incasso van de contributie. 

Op een enkeling na hebben onze leden toestemming gegeven voor 

automatische incasso. Dus beste mensen, maak uw contributie 
niet zelf over, dat kost onze penningmeester veel extra werk. 

Leden die nog geen toestemming voor automatische incasso 
hebben gegeven benaderen we nog over hoe zij in 2019 hun 

contributie moeten overmaken. 

De automatische incasso zal eind januari 2019 worden 

uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

2. Jaarvergadering 

 

21 februari vindt in de Meteoor de jaarvergadering van de 

ASVO plaats. 
Via deze weg zijn alle leden al uitgenodigd. In januari volgt 
een officiele uitnodiging en dan zullen ook de agenda en 

relevantie stukken vermeld worden 
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 UITNODIGING Nieuwjaarsborrel 

 

Traditiegetrouw organiseert het bestuur van de ASVO weer een 

nieuwjaarsborrel. 

Bij deze zijn alle leden van harte uitgenodigd om samen met het 

bestuur te toosten op het nieuwe jaar.  
 

 

 

 

Op dinsdag 8 januari bent u allen vanaf 15.00u van harte 

welkom in de Meteoor (Oude Litherweg 20  Oss). 

Zoals u inmiddels van ons gewend bent, staan koffie, wijn en fris 

voor u klaar. En natuurlijk wordt ook weer gezorgd voor een 

lekker hapje voor bij de borrel. 

Het bestuur hoopt u in grote getalen te mogen ontmoeten! 

De koffieochtend op 1 januari komt hiermee te vervallen 

 

Het actieve bestuur van de ASVO 
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Koffiedrinken december 

In de bijlage van de vorige ‘Bij de 

Tijd’ hebben wij u uitgenodigd voor 

het koffiedrinken in december bij de 

kerstmarkt van tuincentrum Coppel-

mans op dinsdag 4 december 2018. 

I.v.m. de ontbijtjes die tot 11.00 uur 

worden geserveerd, is het wenselijk, 

dat we vanaf 11.00 uur koffie-

drinken, dus niet zoals eerder 

vermeld om 10.30 uur. 

De ASVO betaalt de koffie en zorgt voor een toepasselijke 

lekkernij erbij. 

Om voldoende lekkernijen bij de koffie in te slaan, is het nodig, 

dat u zich hebt opgegeven vóór vrijdag 30 november. 

Natuurlijk bent u zonder opgeven ook van harte welkom, maar 

een lekkernij kunnen we u dan niet garanderen!! 

Tuincentrum Coppelmans, 

Frankenbeemdweg 50 

5346 JJ Oss 

Opgeven bij: Aad Wildenburg aad.wildenburg@kpnplanet.nl  

     Tel. 0412 633372 

 

Voor vervoerproblemen hebben wij wellicht een oplossing. 

Vervoerprobleem dan wel graag melden bij het opgeven! 

 

 
 
 

mailto:aad.wildenburg@kpnplanet.nl
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Nieuw initiatief  GAAT NIET DOOR 
 

Slechts 5 leden hebben zich aangemeld voor de 
boekenbijenkomst. Het minimumaantal was ge-

steld op 10, dus het gaat niet door. Jammer!!! 

  

Rein Akkermans 

 

 
 
 

Poëzie 
 
 
 

 
                             

 
 

 
                      Boven het weiland 
                      hangt in witte slierten 

                      de ochtendnevel. 
 
 
 

                                                 Cilian 
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TI-JO TOURS 
        

De Talentententoonstelling van 23 oktober 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We schreven het reeds aan de deelnemers: TI-JO is zeer 
ingenomen met de uitwerking van deze presentatievorm. Wat een 
prachtige en gevarieerde bijdrages, wat een bijzondere toelichting 

erbij en wat een leuke gesprekken die door alles heen werden 
gevoerd. Wij waren ook verrast door het aantal ‘gewone’ 

bezoekers, leden van de ASVO en ook bewoners van Sterrebos. 

Sterrebos nodigde de standhouders prompt uit om ook deel te 

nemen aan de kerstmarkt van De Sterrebos/Iemhof op 9 december 
a.s. van 11-16.00u, met mogelijkheid van verkoop van producten. 

Ti-Jo benadrukt dit nogmaals om u te stimuleren tot eventuele 
deelname of anders gewoon tot een bezoekje. Voor extra info 

wendt U zich maar tot tineke.akkermans@home.nl  

 

mailto:tineke.akkermans@home.nl
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Boven alle talenten die wij mochten aanschouwen, willen wij graag 

speciaal benadrukken: de ‘Japan-stand’ van de dochter en 
kleindochter van Cor en Joke Fijt. Er bleek gewoon te weinig tijd om 

diep in te gaan op het gedachtengoed, de filosofie achter hun 
prachtige werk. De mogelijkheid van een aparte workshop met een 

Japanse theeceremonie en sushi of andere Japanse delicatessen 
staat open. TI-JO komt er nog op terug. TI-JO overweegt so wie so 

deze activiteit nog eens op te voeren en dan nog uitgebreider. 

 

Meer foto’s (George Bogaers! ) vindt u op de site 
www.asvossmaasland.nl  (ga naar: fotogalerij) 
 

 

 

 

 

http://www.asvossmaasland.nl/
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TI-JO TOURS 

 

De kookworkshop in De Eijnderic 

Voor onze gedroomde kookworkshop voor mannen hebben zich 4 

enthousiaste mannen aangemeld. Helaas is dat te weinig om aan 
de voorwaarden voor huren van ruimte én docent te voldoen. Dus 

29 november gaat niet door. Maar TI-JO biedt deze mannen in 
maart 2019 de speciale kans een workshop Maître Akkermans te 

volgen in D’n Aandacht. Een unieke gelegenheid! BdT komt hierop 
terug. 

De Eijnderic biedt overigens een proefles koken voor ‘beginners’ 
aan op maandag 17 december a.s. van 18.30-21.30u. Voor € 25 ! 

Indien er voldoende belangstelling voor is, start dan in januari 
2019 zelfs een cursus. Aanmelden voor de proefles kan zó: 

- Via de website 
https://www.eijnderic.nl/cursusaanbod/volwassenen/culinair 

- Via de mail:     info@eijnderic.nl 
- Via de telefoon : (0412) 45 45 45 , mevrouw Hannie 

Vlemmix 
 
 

Koffie en speculaas 

Op dinsdag 4 december a.s. drinken we geen koffie bij Miens maar 
bij tuincentrum Coppelmans. Helemaal in de sfeer van Sinterklaas 

én kerst! ASVO trakteert u op koffie én (gevulde) speculaas. Er is 
natuurlijk gelegenheid om over de kerstmarkt te dwalen.  

https://www.eijnderic.nl/cursusaanbod/volwassenen/culinair
mailto:info@eijnderic.nl
callto:+31412454545
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Het kinderhart van TI-JO sprong op bij het zien van een echte 
elektrische trein in een winter- en kerstlandschap! Dát moet een 

werk gekost hebben (en veel lol natuurlijk!) om op te bouwen. Het 
aantal deelnemers is nu al groot, maar er mogen altijd nog meer 

mensen bij. Graag aanmelden bij Aad. 

aad.wildenburg@kpnplanet.nl 

 

Kerstbuffet 

Ook het aantal deelnemers voor het kerstbuffet op woensdag 19 
december (17.00-21.00u) in de Meteoor groeit prettig gestaag! Met 

een uit-dagend gevarieerd aanbod van lekkere hapjes en schotels.            
U kunt zich tot 12 december aanmelden bij: 

tineke.akkermans@home.nl. Weet u het nog: per persoon vragen 
wij als bijdrage een gerecht(je) voor 4 personen.  Wij rekenen op 

creativiteit én lekkers!  
 

 

Vele handen maken licht werk 

TI en JO hebben veel lol in het bedenken en organiseren van 

activiteiten en uitstapjes! Maar soms blijken deze zaken qua 

tijdsbeslag niet helemaal een ‘kattenplasje’ … Daarom zoeken zij 
enthousiaste leden die af en toe eens bij willen springen als hele of 

gedeeltelijke medeorganisator van een activiteit. Zij pinnen 
niemand vast op het hele ‘werk’, maar een handje erbij (en zonnig 

gezelschap) is erg welkom. Op maandag 10 december a.s. nodigen 
zij gegadigden uit om aan te schuiven voor brainstorm en koffie én 

afspraken. In de Kortfoort in de kleine ruimte. Van 13.30 - 14.30u. 
Wilt u alvast meer informatie, schrijf maar een mailtje aan  

tineke.akkermans@home.nl 

 

 
 

mailto:aad.wildenburg@kpnplanet.nl
mailto:tineke.akkermans@home.nl
mailto:tineke.akkermans@home.nl
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TI-JO TOURS 

2019 
 
 
 

 
 
 

 
  

Hieronder een opsomming van wat TI-JO voor U in petto heeft. 
Uiteraard wordt ruim voor het plaatsvinden van elke activiteit in Bij 
de Tijd hierover uitvoerig bericht. 

Voor de helderheid nog dit: het jaarprogramma van activiteiten 
behelst niet de vaste activiteiten als: maandelijkse koffiedrinken, 

muziekvereniging Divertimento, de computerclub en de beide 
schilderclubs. 

Ook kunnen weer op initiatief van leden extra bijeenkomsten 
georganiseerd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan cultuur-

historische lezingen of de muziekbijeenkomsten. 

  

OVERZICHT 2019 
 
januari 08 – 01 nieuwjaarsborrel in de Meteoor 

 

februari 21 – 02 jaarvergadering 

 

februari     ?  retrofilm met warme chocolade    
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maart     ?  bezoek aan ‘Ons Dorp’ in Arnhem 

thema: innovatie m.b.t. lang zelfstandig 

           wonen 
 

april      ?  huiskamervoorstelling ‘Op de ziel’ door 

    Forse Streken 

 

mei      ?  wandel- fietstocht op de Hoge Veluwe 

 

juni      ?  expositie met rondleiding in het Jan 

                       Cunencentrum 

 

juli      ?  fietsen naar Bomenpark in Heesch 

    met lekker bakje koffie 

 

augustus     ?  bezoek aan beeldentuin Sous-terre in 

    Lithoijen. Met barbecue na 
 

september    ?   boottocht en rondwandeling in het mooie  

Amersfoort (busreis) 

 

oktober         ?  bezoek aan Dutch Designweek in  

            Eindhoven 

 

november     ?  “Terug naar school”. 2 à 3 korte lessen 

op een middelbare school om weer een 
idee te krijgen van het onderwijs anno 

2019 
 

december     ?  kerstdiner of -buffet 

 
december     ?  kerstconcert in de Grote Kerk 

    met Glühwein na 
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Filippine nr. 16 

 
 

 
1. Gezonde herfstnoten 

2. Uit de VS overgewaaid najaarsfeest  
3. Andere benaming voor het najaar 

4. Lied van Serge Gainsbourg over dit jaargetijde 
5. Varkens en speciale afgerichte honden zoeken deze zwammen   

6. Gedenkdag voor onze overledenen 
7. Dan staat de zon recht boven de Kreeftskeerkring 

8. Zoeken veel mensen in het najaar in de bossen 
9. Hoogduitse oorsprong van de naam van dit jaargetijde (3) 

10. Goed voor de terrassen en dit najaar volop aanwezig 
11. …….. Dreamin’ zongen de Mama’s & The Papa’s  

12. Valt steeds sneller in in het najaar 
13. Nummer van Armstrong, Streisand en Sinatra over het najaar 
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Sudoku Plus nr. 15 

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. 10 
 

Filippine nr. 15 
 

 
 
Sudoku Plus nr. 14 
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Laatste keer: column    Juul van de Kolk                
Ter nagedachtenis van de onlangs overleden Juul van de Kolk 

plaatsen we nog één keer een collumn van hem. 
 

Vol houden  
     

Als je oud wordt, loop je het gevaar om er stiekem 
aan te gaan twijfelen of je het allemaal nog wel kan. 

Je hebt zoveel mensen gekend die veel eerder hun 
gezondheid moesten inleveren en het leven lieten. Ik 
kan daar geen rechtvaardiging voor verzinnen. Zelf 

ervaar ik het als een gegeven, een soort ‘genade’ in 
zijn oeroude betekenis, dat ik zo lang gezond blijf. 

Natuurlijk moet je gezond proberen te leven. Anderen 
deden dat en het lukte hen niet. Dat is voor jou en mij allerminst 

een aanleiding om het bijltje erbij neer te leggen. Integendeel! Laat 
zien wie je bent. Vol houden. 

Natuurlijk moet je niet van alles op je nek halen wat je draagkracht 
te boven gaat. Als je te veel van je zelf vraagt, kun je jezelf heel 

verkeerd tegenkomen. Natuurlijk ben je vooral opgeroepen en 
gemaakt door je samenleving. In je samenleving leer je het meest 

door goed op te letten en te luisteren. Niet door ze naar jouw 
oordeel op het rechte pad te zetten. 

Het adagium is: blijf oefenen, doe je best. Oefening doet leven. 
Veel mensen denken: als ik niets meer hoef te doen en veel uitrust, 

leef ik lang en gelukkig. Dat idee stamt een beetje uit de 
overtuiging: ik heb energie meegekregen bij mijn geboorte en die 

wordt opgebruikt naarmate ik ouder word. 
Nee, leven betekent voortdurend energie ontwikkelen. Daarbij gaat 
het om een levenshouding. Energie die stil staat, verzuurt. Rust 

roest. Het leven en samenleven is een uitdaging tot aan het einde.  
Ouder worden is geen ziekte. Integendeel het is een levensproces 

met een natuurlijk einde. Ik denk dat je langer en gelukkiger leeft 
naarmate je je daarvoor met plezier inspant. Het einde aan je leven 

komt vanzelf. Een kwestie van vol houden en vooral luisteren naar 
de mensen om je heen. 
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OPINIE    Rein Akkermans       

 

Je geheugen is een eigenaardig ding. Mij verbaast 
steeds weer wat ik me niet herinner, maar ook wat 

ik me juist wél herinner. Vooral dat laatste. Ik 
weet dat op oudere leeftijd mijn geheugen minder 

wordt en dus is dingen vergeten mij niet vreemd. 
Vaker echter komt voor dat ik niet goed begrijp 

waarom ik me bepaalde dingen juist wél nog 
herinner. Ik vermoed dat veel ouderen dit zullen herkennen.  

Op je 23ste, zo leerde ik in mijn studie, bereikt je geheugen zijn 
hoogtepunt. Daarna wordt het heel langzaam steeds minder. Ik ben 

nu 44 jaar over mijn geheugentop heen en … ik vind dat ik niet mag 
klagen. Toch … 

Zaterdagavond, 17 november was ik in theater Marag bij een 
lezing/presentatie over de Beatles. Los van het feit dat ik enorm 

genoten heb en deze voorstelling aan alle ASVO-leden kan 
aanraden (daarover verderop meer), was ik verbaasd over welke 

herinneringen aan de Beatles uit mijn jeugd allemaal naar boven 
kwamen. De meest liedjes kon ik zo meezingen en veel van hun 
geschiedenis herinnerde ik mij nog goed. Daarbij waren ook 

‘feitjes’, waarover ik me verbaasde ze nog te weten; toch al gauw 
50 jaar niet meer aan gedacht. Bijvoorbeeld de naam Pete Best, de 

voorganger van Ringo Starr als drummer. 
Herinneringen zijn voor mij cruciaal, ze zijn een deel van mijn 

verleden en mijn verleden heeft mij gemaakt tot wat ik nu ben. 
Mijn verleden is in die zin van groot belang voor mij. Ik schrijf 

momenteel aan een roman over de democratiseringsbeweging eind 
jaren ’60, begin jaren ’70. Daarbij doe ik veel research naar wat er 

in die jaren in Amsterdam, Nijmegen en Parijs gebeurde. Zelf ben 
ik als student in Nijmegen actief geweest in de politieke studen-

tenbeweging. Mijn herinneringen en de feiten van mijn onderzoek 
komen zo bij elkaar en vermengen zich ook. Af en toe is het dan 

ook moeilijk te bepalen wat herinneringen en wat opgezochte feiten 
zijn. Voor een historische roman is dat lastig. 

Een historische roman baseert zich namelijk op wat er feitelijk is 
gebeurd en de auteur vlecht daar zijn/haar eigen verhaal door en 

omheen. Zo werk ik ook en steeds weer moet ik bij twijfel opnieuw 
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op zoek gaan naar de werkelijke feiten. Niet erg, wel tijdrovend. 
Het leuke is dat het me erg bewust maakt van mijn eigen 

herinneringen en ook een ander licht werpt op hoe mijn geheugen 
werkt. Langzaam ontstaat er nu een, al zeg ik het zelf, sterk verhaal 

over deze jaren: een verhaalwerkelijkheid, waarin mijn roman-
personen de jaren zestig opnieuw tot leven brengen. Voor mij een 

geweldig proces en … voor mogelijke lezers ook, mag ik hopen. 
 

Terug nu naar de Beatles. 
Vijf muzikanten nemen de toe-

schouwers mee naar het begin 
van de Beatles: hoe begon het, 

wie waren hun voorbeelden, hoe 
verliep hun succes …  

Peet Kappen en Jan Hertman, de 
twee vertellers, hebben meerdere 

malen Liverpool bezocht en zijn 
daar in contact gekomen met allerlei ‘personen’ uit het leven van 

de Beatles. Met groot enthousiasme praten zij over die 
ontmoetingen en geregeld brengen ze ook liedjes ten gehore. Niet 
alleen van de Beatles, de meeste natuurlijk wel, maar ook nummers 

die van invloed geweest zijn op het ontstaan en succes van de 
‘fabulous four’. 

Het was een geweldige avond, ‘an evening to remember’, een 
avond met ‘sweet memories’! 

 
Het goede nieuws is dat deze groep op 26 april opnieuw optreedt. 

Nu in de grote Rabozaal in de Lievekamp. Als deze avond op mij en 
Tineke, als actieve senioren, zo’n indruk maakt, waarom dan niet 

op veel meer van onze actieve leden. Ik ga in het bestuur 
aankaarten of onze leden niet met korting van de ASVO naar deze 

voorstelling kunnen gaan. De voorstelling kost (zonder korting)  
€ 15,00 

Kaarten zijn nu al te bestellen bij de kassa van de Lievekamp, maar 
ik bied aan in deze te bemiddelen. Stuur een bericht of mailtje naar 

akkermansrein@gmail.com. Zo kan ik inventariseren wie naar de 
voorstelling wil, kan ik kaartjes bestellen en … eventueel (als het 

bestuur ermee instemt) zorgen voor korting. 

mailto:akkermansrein@gmail.com


december 2018 21   

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 voor de speerpunten van de BBG 

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 
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	Mededelingen van het bestuur

