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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 7,21,28 januari  14.00 uur computercursus 

maandag 14 januari  13.30 uur bestuursvergadering 

Activiteiten deze maanden 

  8 januari Nieuwjaarsborrel in de Meteoor 15.00u – 18.00u 

    

    

Activiteiten langere termijn 

  

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 

03 januari Mevr. W.M. Verheul 90 

     

     

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


januari 2019 3   

De voorzitter aan het woord    Einde jaar 
 
Het jaar loopt alweer ten einde. Afgelopen dinsdag 4 
december hebben we in de Sinterklaas sfeer gezellig koffie 

gedronken met een lekkere koek, samen 33 ASVO-leden. 
Verschillende mensen hebben voor of na het koffiedrinken de 

kerstmarkt van Coppelmans bezocht, een leuke combinatie. Of het 
de koffie met wat lekkers is of de entourage, het was weer gezellig, 

mag best een vaste activiteit worden heb ik meerdere keren 
gehoord. Schrijf maar vast in uw nieuwe agenda 3 december 2019 
koffiedrinken bij Coppelmans!! 
 

Vorig jaar om deze tijd keken we wat bezorgd naar de toekomst. 

Weliswaar hadden we ons in een extra algemene vergadering 
uitgesproken om als vereniging door te gaan, maar met hoeveel 

leden? 
Het ledenbestand liep terug, dat zou in januari ± 75 zijn. Met een 

wervingscampagne hebben we het tij gekeerd; ondanks het 
overlijden van een 4-tal leden hebben we in januari zo’n 91 leden, 

een mooi aantal! 
Toch blijf ik erop hameren, dat meer nieuwe leden noodzakelijk zijn 

om ook in de toekomst bestaansrecht te hebben. 

Ik wil dit keer eindigen met de laatste zinnen uit de laatste column 
van Juul van de Kolk: 

“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”. 
Als actieve vereniging zijn wij steeds bezig activiteiten te ontplooien 

die uitnodigen tot ontspanning en plezierig bezig zijn.Voor het 
komende jaar heeft TIJO weer een interessant programma 

opgesteld. We kunnen dus in uiteenlopende activiteiten weer actief 
zijn. 

 
Ik wens u dan ook een actief en gezond 2019 toe en hoop u bij 

onze nieuwjaarsbijeenkomst te ontmoeten. 
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IMPRESSIE van koffiedrinken bij Coppelmans 
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Jaarvergadering 2019 (en boekenmarkt) 

 
Zoals u vorige maand hebt kunnen 
lezen, houden wij op donderdag 21   

februari onze jaarvergadering 2019. 
 

  
 

De agenda staat in ‘Bij de Tijd’ die eind januari 2019 uitkomt, net 
als de nodige andere gegevens. 

Na het vergaderen schenken we zoals gewoonlijk een drankje en 

kunt u met ons en andere leden nog gezellig babbelen. 

 

Ook dit jaar combineren we de jaarver-
gadering weer met een activiteit n.l. een 

boekenmarkt. 
Hebt u boeken, puzzels, spelletjes in dozen 

of muziek waar u niets meer mee doet of op 
bent uitgekeken, dan kunt u deze aan uw 

medeleden aanbieden voor een klein 
prijsje. 

Na de vergadering schuiven we de tafels 
aan de kant en kunt u uw meegebrachte 

spullen uitstallen. 

Uiteraard zijn de spulletjes die u aanbiedt schoon, heel en 

compleet !! 
Spulletjes die u niet aan de man/vrouw hebt kunnen brengen, 

moet u zelf mee terugnemen. 

N.B. Het wordt geen tweedehandsmarkt, dus alleen boeken, 
puzzels, spelletjes en muziek !! 
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Mededeling van het bestuur         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 toestem-

ming 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 heb-

ben gegeven benaderen we nog over hoe zij in 2019 hun contributie 
moeten overmaken. 

De automatische incasso zal eind januari 2019 worden uit-
gevoerd. 

 

 

Poëzie   Dit keer geen haiku maar een tanka  

 

                  
                  Donkere dagen 

 
                  die na de zonnewende 
 

                  haast onopgemerkt, 
 

                  toch weer overgaan in een 
 

                  verwachtingsvol nieuw jaar. 
 

                  
                                                      Cilian 
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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! 

NB: De koffieochtend op 1 januari komt hiermee te 

vervallen 

 

Het actieve bestuur van de ASVO 
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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. 17 

 

 

1. Op 1 januari voetballen ze tegen de ex-internationals 
2. Typisch Nederlandse lekkernij voor Oud en Nieuw 

3. Hun bezoek aan de kribbe werd een kinderfeest op 6 januari 
4. Mag je met iedereen doen op de jaarwisseling 

5. Jaarlijks melden zich hier slachtoffers van de jaarwisseling 
6. De componist van ‘An die schone blaue Donau’ 

7. Een van de vele goede voornemens op 1 januari 
8. Hiermee wordt op 1 januari het concert in Wenen afgesloten 

9. Doen in de grote steden jongeren graag met de kerstbomen 
10. Nog Een van de vele goede voornemens op 1 januari 

11. Konden we dit maar beperken tot de ‘sterretjes’ 
12. Soort films rond de kerstdagen met films als ‘Love actually’ en 

‘Notting Hill’ 
13. Stad beroemd om zijn vele walsen 

14. Traditionele wedstrijd op 1 januari in Garmisch-Partenkirchen 
15. Stuurden we geliefden vroeger via de post 

16. Verkiezen veel mensen in plaats van Oud en Nieuw thuis 
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Sudoku Plus nr. 16 

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. 16 
 

 
 

 
Sudoku Plus nr. 15 
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OPINIE    Rein Akkermans       
 

     Niet dat ik mijzelf als een ras optimist be- 

     schouw, niet dat mijn glas altijd halfvol is 
     en nooit half leeg …. maar nu, zo tegen het 

     eind van 2018, begint mijn glas toch aardig 
     leeg te raken. 

Het is vooral de wereld om me heen die me mismoedig maakt. Een 
recente operatie aan mijn hand en een volgende aan mijn knie 

vermogen niet mij echt somber te stemmen; dat doet het nieuws 
wel voor mij. 
Zo lees ik vandaag in de Volkskrant over der achtergrond van de 

acties van de zogenoemde ‘gele hesjes’. Het blijkt een verzet te zijn 
van de middengroepen, groepen die het vertrouwen in de politiek 

compleet verloren hebben. In het kort hier de kern van het artikel 
“Gele hesjes een opstand van de middenklasse”. 

Het bruto-inkomen van de lage middengroepen is achtergebleven. 
Hun diploma’s worden minder waard door de concurrentie van 

hoger opgeleiden die onder hun niveau werken. En dit terwijl juist 
in het middensegment -denk aan administratie- veel werk wordt 

geautomatiseerd. Flexwerken zien ze als een bedreiging. 
Deze ontwikkelingen veroorzaken volgens de Wetenschappelijke 

Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) veel onzekerheid. De 
middengroepen moeten steeds harder werken om hun positie te 

behouden.  
‘Aan het vooruitgangsoptimisme van de middengroepen is een 

einde gekomen’, schrijft de WRR. Van de mbo’ers vindt 65% dat 
‘mensen zoals ik geen enkele invloed hebben op wat de regering 

doet’. 
In alle westerse landen zijn de leiders het contact met de lage 

middengroepen kwijtgeraakt. “We hebben het goed in Nederland, 
maar het probleem is dat we niet gehoord worden”, aldus Jikkenien 
Deerenberg, een van de initiatiefnemers van de gele-

hesjesdemonstratie in Amsterdam. 
Een ander pijnpunt is de sterk verzwakte positie van de werk-

nemers tegenover het bedrijfsleven. Volgens een studie van de 
Rabobank zijn de inkomens sinds 1977 40 procent achter-gebleven 

bij de groei van het bruto binnenlands product.  
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Sinds de financiële crisis van 2008 is het inkomen van de lage mid-
denklasse nauwelijks gestegen, terwijl de “fat cats” aan de top zich 

schaamteloos verrijken. 
Nog belangrijker dan de onvrede over het inkomen is hun angst 

voor de toekomst. Er is een belofte gebroken, schreef de WRR: ”Je 
kunt nog zo hard werken, succes is niet langer verzekerd. De 

gemoedsrust van het middenklassebestaan heeft plaats gemaakt 
voor een groeiend gevoel van onzekerheid.’ 

 
Met dit inzicht kijk ik toch anders naar de demonstraties van de 

‘gele hesjes’. Zij hebben namelijk absoluut een punt voor hun 
verzet. Daarmee praat ik uiteraard de gewelddadige uitingen van 

veelal extreemrechtse en extreemlinkse ‘hooligans’ geenszins 
goed. 

“Gebrek aan vertrouwen” lijkt hier het kernbegrip; in Nederland en 
overal in de wereld. Met uitzondering van Amerika dan. Hoe daar 

de aanhangers van Trump hem blijven vertrouwen en steunen, 
ondanks de ene flater na de andere, ondanks zijn voor een 

president volstrekt onwaardig (tweet) 
gedrag, ondanks maatregelen die de 
aanhangers in hun portemonnee treffen 

… voor mij een compleet raadsel. En ook 
echt beangstigend. Wanneer was het ook 

weer dat eerder, in Europa, grote massa’s 
blind achter een leider aanliepen?!  

Tenslotte het laatste wat mij vandaag deprimeerde. Ik kreeg 
bericht dat de energierekening per 1 januari met € 14 per maand 

wordt verhoogd: verhoging energiebelasting. Wat is dit voor een 
regering die miljardendeals sluit met het bedrijfsleven en tegelijk 

de ‘kleine man’ in zijn portemonnee treft, omdat ze weigert zelf 
voldoende maatregelen te treffen om aan de klimaatdoelen “20 te 

voldoen. Schaamteloos vind ik dat! 
 

Genoeg nu! Samen met u hoop ik echt dat 2019 een jaar wordt 
waarin vertrouwen hersteld wordt en de politici dat eindelijk eens 

gaan begrijpen. Dat wens ik u van ganser harte toe! 
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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.  
 

14 januari 2019,  
Boekpresentatie ‘Dag ma!’ door 

Ankie van Hezewijk.  
 
Ontmoetingscentrum De Meteoor, 

Oude Litherweg 18-20, Oss 

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. 

 
  

 

http://www.regelzorg.nl/
http://www.alzheimer-nederland.nl/
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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 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 

 

mailto:j.k.groot@hccnet.nl
mailto:georgebogaers43@gmail.com
mailto:aad.wildenburg@kpnplanet.nl
mailto:ebbengeert@gmail.com
mailto:akkermansrein@gmail.com
mailto:aad.wildenburg@kpnplanet.nl
mailto:b.cramer2@kpnplanet.nl
mailto:j.k.groot@hccnet.nl
mailto:akkermansrein@gmail.com
mailto:lydiavandervossen@hotmail.com
mailto:ebbengeert@gmail.com


 

  

 


	De voorzitter aan het woord    Einde jaar
	IMPRESSIE van koffiedrinken bij Coppelmans
	Jaarvergadering 2019 (en boekenmarkt)

