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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 4,18,25 februari  14.00 uur computercursus 

maandag 11 februari  13.30 uur bestuursvergadering 

Activiteiten deze maanden 

  5 februari koffiedrinken bij Miens 

21 februari jaarvergadering in de Meteoor 14.00u – 17.00u 

28 februari retrofilm met warme chocolademelk (Meteoor) 

  

Activiteiten langere termijn 

21 maart Fantasie 2000   

28 maart bezoek aan ‘Ons Dorp’ 

4 en 5 april thuistheater “Op de ziel” door Forse Streken 

30 april fietsen 

 
Overleden: 12-12-2018 mevr.  H.A.M.I. van Balveren-Willemse 

                    7-01-2019 dhr.     G.N.J. van Hal 
 

 

Personalia 

      

Kroonjaren 

Geen kroonjaar, maar wel heel bijzonder: 

Mevr. Beetz-Kater wordt 1 februari  99 jaar 

 

09 februari Dhr M. Nijhof 75 

12 februari Mevr Y.E.H.A. Klaassen van Zelts 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. 

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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Bericht van de redactie 
 
Bij de Tijd wordt verstuurd per mail en per post. Het beleid van het 
bestuur is dat leden zelf kunnen bepalen hoe ze Bij de Tijd willen 

ontvangen. Wel is het zo dat het bestuur aanbeveelt, waar 
mogelijk, Bij de Tijd per mail te ontvangen. Op deze manier zijn er 

namelijk geen kosten aan verbonden. 
De laatste tijd bereiken ons berichten dat er meer mensen zijn die 

liever Bij de Tijd per post ontvangen. Dat kan! 
Bij deze roep ik de leden, die liever Bij de Tijd per post 
ontvangen, op mij dat te melden. 

Dat kan via de mail: akkermansrein@gmail.com 
Via de post: van Sonsbeeckstraat 12, 5344 JB  Oss 

 
 

Poëzie    
 

 

                    

 
 

 
               De laagstaande zon 

 
        heeft de rietpluimen in een 

 
               gouden gloed gezet 
 

 
 
                                            Cilian 
 

 
 

  

mailto:akkermansrein@gmail.com
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De voorzitter aan het woord   Nieuwjaarsbijeenkomst 
    
Een nieuwe start biedt nieuwe kansen, dus ook een nieuw 
jaar!! Maar we sluiten het oude jaar af en beginnen het 

nieuwe jaar weer, zoals we dat elk jaar deden, door op de 
oude voet verder te gaan. 

Is daar wat mis mee? Ik denk het niet, tenzij je nu eindelijk eens 
werk wilt maken van het stoppen met roken of iets dergelijks. Wij 

gaan ook gewoon door met hetzelfde bestuur, dus ook mits 
herkozen op de jaarvergadering, met dezelfde voorzitter. 

TIJO gaat door met het organiseren van mooie activiteiten en daar 

komt wel iets nieuws bij. 
Bij het kerstbuffet werden we ontvangen door een groep van 

enthousiaste mensen, die TIJO hielpen bij de organisatie. 
En dat gaat in de toekomst meer gebeuren, meedenken en mee 

organiseren. Dat is niet alleen een ondersteuning van TIJO, maar 
maakt ook dat activiteiten meer van ons allemaal zijn. 

Om het in een breder geheel te krijgen, is in het afgelopen jaar 
gewerkt in de BelangenBehartigingsGroep; in “Bij de Tijd hebt u 

kunnen lezen waar zij mee bezig zijn en hoe u ze kunt bereiken. 
Één van die zaken is een enquête waarmee de BBG zicht wil krijgen 

op en waarvoor onze vereniging voor u belangrijk is. 
Dat kunnen zaken zijn, maar ook activiteiten. 

We hopen, dat u massaal meedoet aan deze enquête, voor ons als 
bestuur, de BBG en TIJO, maar ook voor uzelf. Het gaat immers 

om dingen die voor u belangrijk zijn!! 
Tenslotte wil ik nog een keer terugkomen op het aantal leden.  

Op dit moment zijn dat er 90, een redelijk aantal, dat we zonder de 
actie van het voorbije jaar beslist niet hadden gehad.  
Maar 90 staat ook voor meer binnen onze afdeling n.l. de leeftijd of 

bijna leeftijd van een aantal van onze leden. 
Willen we niet “uitsterven”, zullen we de vinger aan de pols moeten 

houden en ons druk blijven maken om mensen enthousiast te 
maken voor onze vereniging. 

Naast een goed 2019 wens ik u allen een jaar met mooie 
activiteiten toe en op naar de 100!! 
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Extra activiteit van, door en voor leden 

 

Als extra activiteit willen wij, Marti en Riet, 1 keer per maand gaan 
fietsen. Vanaf april. Bij deze nodigen wij degenen die zin hierin 
hebben uit. 

De fietstocht kan variëren in lengte. In het begin starten we met 
ongeveer 25 km per keer. Als we weer gewend zijn aan het zadel 

gaan we soms 30 tot 40 km fietsen. Dit allemaal in het tempo van 
15-16 km per uur. We stappen een paar keer af om een slokje 

water of zo te drinken en gaan halverwege een kopje koffie drinken 
(ieder voor eigen portemonnee). 

We proberen dit te doen iedere laatste dinsdag van de maand en 
starten om13.15 uur. Startplaats is de Iemhof aan de kant van de 

Brederostraat. 

Je mag voor de gezelligheid ook een niet-lid meenemen! 

De geplande data zijn: 

30 april  30 juli 

28 mei  27 aug 

25 juni  24 sept 

 

De organisatoren zijn Marti Damhuis en Riet Neelen. 

Aanmelden per keer bij: Marti Damhuis: mdamhuis@live.nl 

 

 

 

 

mailto:mdamhuis@live.nl
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IMPRESSIE kerstbuffet 

19 december vond in de Meteoor het kerstbuffet nieuwe stijl plaats. 

Alle gasten brachten gerechtjes mee die op een tafel werden  

uitgestald. Naar de reacties van de gasten te horen, was het buffet 

een groot succes! Dank aan TI-JO en alle helpers! 
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Iedere keer als de gasten hun bordje met nieuwe lekkernijen 
vulden, zochten ze een nieuw plaatsje aan een andere tafel. Deze 

‘stoelendans’ heeft zeker bijgedragen aan het succes van de avond! 
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Tekst van voordracht van Han Kok bij het kerstbuffet 

 

Samen zijn 

Het leven is kort en eindeloos zijn onze wensen 

We lijken zo stoer, maar we zijn zulke maakbare mensen. 

Soms sprankelend. Soms wankelend. Maar, je blijft op de been. 

Soms ben je zo aards en soms ben je in hogere sferen. 

Het helpt om je eigen betekenis te relativeren. 

Afhankelijk. Vergankelijk. Opstandig of heel sereen. 

Goed bij de les. Groot succes. Slagen voor iedere test. 

Weinig houvast. Leiden in last. 

Kansen verspeeld. Wonden geheeld. 

Je komt in je leven gewoonlijk langs bergen en dalen. 

En schaars zijn de gidsen die voor je de richting bepalen. 

Wisselend weer, onbestendig, we doen ons best. 

 

’t Is goed om samen te komen, professionelen en leken. 

Gezamenlijk zij we vaak minder breekbaar gebleken. 

Niet eenzaam. Gemeenzaam. Samen kunnen we veel. 

Niet altijd werken. Even versterken. 

Steunpunt in het bestaan. 

Even bewust, een momentje van rust. 

Even niet jachten. Verstilde gedachten. 

Gezamenlijk oplading van de noodzakelijke krachten 

Die nodig zijn voor de week die daar weer staat te wachten. 

Tot weerziens. Hou moed, dan zal het wel gaan. 

 
Uit: ‘gedichten gedachten’ van Jan Terlouw  
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IMPRESSIE Nieuwjaarsreceptie 

 

De nieuwjaarsreceptie mocht zich verheugen in een grote opkomst. 
Nog niet eerder in het bestaan van onze vereniging waren er zoveel 

leden: meer dan 40. Verheugend! In het bijzonder begroetten wij 
oud-burgervader Eppo Velthuizen en bestuurslid Geert Ebben. Voor 

beiden nogmaals de beste wensen voor een vooral gezond 2018! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na de nieuwjaarsrede van voorzitter Aad, vergastte hij de leden op 
een fragment van ‘De tovenaarsleerling’ van Walt Disney. 

Daarna was het tijd voor de traditionele glühwein en lekkere 
hapjes. 

Ondertussen werden alle aanwezigen uitgenodigd de enquête van 
de BelangenBehartigingGroep in te vullen. 
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Verheugend was ook dat we in ons midden veel nieuwe leden 

mochten begroeten.  
De activiteiten om nieuwe leden te werven werpen hun vruchten 
af. Meer dan 20 nieuwe leden hebben zich aangemeld. We zijn dus 

op de goede weg, maar willen we een gezonde vereniging blijven 
dan zijn nog meer nieuwe leden meer dan welkom. 

 

 

 

 

Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst! 

Nu maar hopen op een even hoge opkomst op de jaarvergadering 

van 21 februari in De Meteoor. 
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Fantasia 2000 voor de liefhebbers. Wie wil?? 

Tijdens de supergezellige nieuwjaars-

bijeenkomst heb ik één stukje van de 
DVD Fantasia 2000 laten zien n.l. de 
tovenaarsleerling. De aanwezigen zul-

len het plaatje hiernaast beslist her-
kennen! 

In 1990 heeft Walt Disney een nieuwe bewerking gemaakt van zijn 
toen uitgebrachte tekenfilm met klassieke muziek. Destijds flopte 

de film, mede omdat in Europa de 2e wereldoorlog was uitgebroken. 
De film werd bijna helemaal vernieuwd; als enige werd de 

tovenaarsleerling in de nieuwe film meegenomen. 

Fantasia is gebaseerd op een aantal korte klassieke muziekstukken 

als achtergrond van tekenfilmpjes. De muziek wordt door gerenom-
meerde orkesten gespeeld. 

Ik heb de tovenaarsleerling bij de nieuwjaarsbijeenkomst laten 
zien, om te kijken hoe de aanwezigen hierop zouden reageren.   

 
Als dat positief was, wilde ik de hele DVD op een donder-

dagmiddag laten zien. 
 

Gezien de reacties ga ik dat dan ook doen en wel op donderdag 21 
maart 2019. 
In de volgende BdT vermeld ik de volledige gegevens. 

Ik wil wel graag weten hoe groot de animo is, 
dus meld je bij mij aan, liefst zo spoedig 

mogelijk. Indien nodig moet ik iets gaan 
regelen voor de zaal waarin we dit gaan doen. 

 
Aanmelden bij Aad Wildenburg 

  
0412 633372  

of  
e-mail aad.wildenburg@kpnplanet.nl 

mailto:aad.wildenburg@kpnplanet.nl


12 Bij de Tijd 

Jaarvergadering 2019 

 

 

 

Op 21 februari vindt in de Meteoor de Jaarvergadering van de ASVO 
plaats. De vergadering begint om 14.00u. 

De stukken voor deze vergadering kunt u vanaf 5 februari 
aanvragen bij George Bogaers (zie achterin).  

De agenda voor deze vergadering is als volgt: 

 

Agenda jaarvergadering 2019 
 
1. Opening en woord van welkom door voorzitter  

2. Mededelingen voorzitter & secretaris  

3. Verslag vorige jaarvergadering  

4. Jaarverslag 2018 

5. Wijziging naam vereniging 

6. Financiën   

7. Verslag kascommissie  

8. Begroting 2019 

9. Instellen kascommissie  

10* Bestuur: schema van aftreden / herbenoeming 

11. Programma-activiteiten 2019 

12. Rondvraag en wat verder ter tafel komt  

13. Sluiting 

 

• De huidige voorzitter treedt af en is herkiesbaar. Andere 

kandidaten voor het voorzitterschap dienen zich vóór 11-2 

Aan te melden bij secretaris Jaap groot (zie achterin). 

Actieve Senioren Vereniging  

Oss /Maasland 
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Jaarvergadering 2019 (en boekenmarkt) 

 

Het jaar-vergaderen duurt altijd 
maar een uur, daarna schenken we 

zoals gewoonlijk een drankje en 
kunt u met ons en andere leden nog 

gezellig babbelen. 

 

Ook dit jaar combineren we de jaar-
vergadering 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 ook 

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!! 
 

 
 
KOFFIEDRINKEN 

 
Dinsdag 5 februari is het weer gewoon koffiedrinken bij ‘Miens’. 

Het bestuur zoekt nog steeds naar een volwaardig alternatief met 
betere parkeermogelijkheden. Tot dit gevonden is, blijven we met 
genoegen koffiedrinken in de stad bij ‘Miens’. 
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Geen zin in koken maar wel eten met anderen? 
 
Tijdens de Nieuwjaarsborrel kwam dit onderwerp ter sprake. Ter 
plekke werden aan tafel alvast deze tips gegeven. Weet u nog méér 

plekken waar senioren voor een kleine prijs eens gezellig kunnen 
aanschuiven? Laat het dan weten aan 

akkermansrein@gmail.com 
 

A. Kijk eens in ‘De Sterrebos’, Sterrebos 62, Oss (naast 

winkelcentrum D’n Ruwert) 

“Het in Sterrebos gevestigde restau-
rant, ‘De Spil’, is een heuse ont-
moetingsruimte. Mensen die niet zelf 

kunnen koken of het prettig vinden 
om gezamenlijk te eten, zijn hier 

welkom. Maar ook om samen de 
krant te lezen, een spelletje te doen, 

te schilderen, te bingoën of te 
computeren komt men hier samen. Die veelheid aan activiteiten 

is typisch Sterrebos” (uit: De Ontmoeting, blad van Brabant 
Zorg, Sterrebos).  

 

1. Van ma t/m zo van 12.15-13.15u 3 gangen menu (of alleen 

hoofd- of voorgerecht) 

2. Op dinsdag- én donderdagavond ook van 17.00-18.00u 

Buiten het dagmenu ook een kleine keuzekaart  (€8,50) 

3. Op woensdagavond van 17.00-18.30u Frites- en 

snackavond 

Kijk op : https://www.facebook.com/SterrebosBrabantZorg/ 
 www.activiteitendeontmoeting.nl  

→ zoek de link naar ‘Sterrebos’ 
 

   of 
 

→ Bel 0412 668 000 mevrouw Harmon van der Lee of 
          mevrouw Sonja Haven 

mailto:akkermansrein@gmail.com
https://www.facebook.com/SterrebosBrabantZorg/
http://www.activiteitendeontmoeting.nl/
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B. Het leerrestaurant van Hooghuislyceum (Zuid). Wel 

graag vooraf reserveren  

 

 
 

Op woensdagavond : 2 gangen + 1 drankje  (€7,50) 
Op donderdagavond: 3 gangen + 1 drankje  (€10,-) 

 
Kijk op : https://zuidwest.hethooghuis.nl/onze-

school/watkiesjij/677-2/ 

Reserveren: Administratiegebouw Zuid, vragen naar Katia van der 

Horst. Tel: 0412-224160 

                            of   

mailen naar k.vanderhorst@hethooghuis.nl 

 

TONEEL 

 
Op donderdag 4 en vrijdag 5 april treedt Forse Streken weer op (met Tineke en Rein 

Akkermans) 

Dit keer een huiskamervoorstelling op de van Sonsbeeckstaat 12 in Oss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In Bij de Tijd maart volgt meer informatie. Noteer de data alvast in uw agenda. 

 

https://zuidwest.hethooghuis.nl/onze-school/watkiesjij/677-2/
https://zuidwest.hethooghuis.nl/onze-school/watkiesjij/677-2/
mailto:k.vanderhorst@hethooghuis.nl
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TI-JO TOURS 

2019 
 

 

 

 

 

 

 

  

TI-JO 
In de vorige BdT heeft al een overzicht gestaan van alle voorgenomen 

activiteiten voor 2019.  

TI-JO is intussen verrijkt met een ‘denktankgroep’ van 6 personen. Deze 

ASVO-leden hebben zich aangeboden voor hand- en spandiensten. 

Geweldig!  

Ti en Jo gaan hen in het volgend nummer van BdT eens uitvoeriger aan u 

voorstellen 
Nu eerst praktische informatie voor wat betreft ASVO-activiteiten in februari 

en maart. 

 

28 februari: met TI-JO naar de film  
Op 21 februari zien we u graag in groten getale bij de jaarvergadering (met 

koffie natuurlijk).  

Maar op 28 februari a.s. gaan we met alle geïnteresseerden naar een fijne 

retro-film kijken. Voor de leuk en de nostalgie. De keuze valt op: ‘Sense and 

Sensibility’, naar het gelijknamig boek (1811) van Jane Austen. Schitterend 

verfilmd met Emma Thompson, Hugh Grant en Kate Winslet in de hoofd-

rollen en met nog vele andere, zeer beroemde sterren. Een lange film 

trouwens. 
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De voorstelling is in de Meteoor (oude Litherweg) op donderdagmiddag van 

14.00-16.30u. Mét warme chocolademelk en slagroom (iets anders mag ook). 

Wij vragen u - om logistieke redenen - even te laten weten dat u komt. Neem 

trouwens gerust een buurman of vriendin mee. Altijd welkom. Wij vragen een 

bijdrage van € 1,50 van onze leden, €2,50 voor niet-leden. Weet u nog:  

betalen bij de penningmeester Geert Ebben, onder het motto: 

betalen = opgeven. Graag uiterlijk 21februari a.s. 

Als een dergelijke filmmiddag ons goed bevalt, gaan we een volgende keer 

vragen om ‘verzoektitels’. 

 

28 maart: met TI-JO naar Siza, voorheen : Ons Dorp 
 

 

 

Op donderdag 28 maart a.s. wil TI-JO belangstellenden uitnodigen voor 

een bezoek aan ‘Ons Dorp’- weet u nog, van de beroemde televisie-uitzending 

in 1962. Sindsdien is het concept voor wonen voor mensen met een beperking 

grondig bijgesteld naar de eisen van deze tijd. Er is een schat aan 

technologische ontwikkelingen in het kader van lang(er) zelfstandig wonen te 

verkennen en wij krijgen een prettige en deskundige rondleiding aldaar. Het 

is de bedoeling dat we er met eigen vervoer (auto of trein) naar toe gaan.  

Rekent u wel op een dagbesteding van zeg: 10.00-16.00u. De kosten zijn 

minimaal. In het volgend nummer van Bij de Tijd komen we terug met 

precieze informatie. U kunt wel alvast kijken op de volgende site: 

https://www.siza.nl/het-dorp 

 

 

 

https://www.siza.nl/het-dorp
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Filippine nr. 18 

 

1. Voornaam winnares eerste gouden medaille Olympische 

winterspelen 
2. In deze sport wonnen de Nl dames goud in Peking 2008  

3. Werd op 38-jarige leeftijd wereldkampioen op de weg 
4. Won vier keer de ‘European golden shoe’ 

5. Olympisch kampioene en sportvrouw van het jaar 2018 
6. Won twee keer de “Top twaalf” in het tafeltennis  

7. Werd in 1979 wereldkampioen op de weg in Valkenburg 
8. Snowboardster Big Air voor Nederland op de Spelen 2018   

9. Trad in de voetsporen van zijn vader als autocoureur 
10. Succesvolste NL atlete op de Olympische Winterspelen 

11. Zij is de beste aanvalster van het Nederlandse volleybalteam 
12. Eerste Nederlandse Olympisch kampioen judo  

13. In 2013 riep de FIH hem uit tot Wereldhockeyer van het jaar 
14. Won vijf keer de ‘European golden shoe’ 
15. Voornaam van zwemster met 3 keer goud op WK zwemmen 

2018 Hangzhou 
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 Sudoku Plus nr. 17 

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. 1  
 

Filippine nr. 17 

 
 

Sudoku Plus nr. 16 
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Schildergroep zoekt aanwas 
 
Wij, de schildergroep van de dinsdagmiddag, zijn op zoek naar 
gezellige, enthousiaste mensen voor uitbreiding van onze 

schildergroep. 
 

Wij schilderen op dinsdag van 13.30u tot16.00uin het buurthuis De 
Kortfoort.  

 
Heb je nog nooit geschilderd, dat is geen probleem, want iedereen 
doet waar hij/zij zin in heeft en er is begeleiding van een goede 

docent. 
 

Wil je een keer komen kijken, dan ben je van harte welkom. 
 

Voor meer informatie: Hanneke Bruins 
Mail: najade-hanneke@hetnet.nl 
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OPINIE    Rein Akkermans        “Zwelgen” 
 

In woordenboeken vind je onder het kopje “zwelgen” het volgende: 

zwel·gen (zwelgde of zwolg, heeft gezwolgen)  
gulzig, onmatig eten, drinken  

zich onmatig verlustigen  
zich te buiten gaan aan 

Na de kerstdagen en dan vooral de copieuze diners en na de 
oliebollen, appelflappen en glaasjes Champagne wil ik graag even 

stilstaan bij dit begrip. 
Zwelgen in de be-
tekenis van gulzig 

eten en drinken is 
voor mij niet echt 

vreemd. Ik behoor 
kennelijk tot de                

toch niet geringe 
groep “troosteters”: hoe meer gestresst, ongelukkig, gespannen ik 

ben, hoe sterker de prikkel is om me te verlustigen in al wat ik 
lekker vind. In zo’n bui kan ik mateloos koekjes, taart en vooral 

chocolade nuttigen. In zo’n bui is voor mij één koekje géén koekje! 
Voor mijn gezondheid moet ik evenwel goed op mijn gewicht letten 

en dat veroorzaakt zo niet een rem op mijn snoeplust, dan toch wel 
werpt het een ‘grauwsluier’ over mijn zondig genoegen. Gelukkig 

bezit ik wel over genoeg zelfdiscipline om na deze ‘overmatige 
buien’ beter op mijn eten, snoepen en mijn gewicht te letten. 

Tot de goede voornemens elk jaar weer opnieuw hoort ook dat ik 
die buien tot een minimum wil beperken. Voor de enthousiaste 

thuiskok die ik ben, is dit voorwaar geen sinecure. 
Momenteel zit ik weer in de periode van stoppen met snoepen en 

weer terug naar mijn oude gewicht. Zo zat ik gisterenavond, zonder 
snoep of knabbels, voor de tv en keek naar Eva Jinek. Ik spitste 
meteen mijn oren toen Jinek twee gasten introduceerde die 

kwamen praten over ‘zwelgen’. Het waren Damiaan Denys, een 
Vlaamse psychiater en Tim den Besten, programmamaker. 
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Beiden presenteren binnenkort op 

tv ‘de nationale zwelgavond’. 
Denys wees op het verschil in 

betekenis van het woord in 
Vlaanderen en Nederland. 

Zwelgen in Vlaanderen betekent 
zoveel als ‘zich massaal onder-

dompelen in eigen ellende, melancholie en mislukking’. Volgens 
beide heren is dit zwelgen niet zozeer van belang omdat het lekker 

is, maar omdat het ‘nodig is! “Je moet leren het ongenoegen van 
jezelf te koesteren, te omarmen”. 

Aan u de keuze aan welke interpretatie van ‘zwelgen’ u de voorkeur 
geeft. 

Ikzelf had zo mijn lieve moeite met de Vlaamse interpretatie. Zal 
wel een kwestie van opvoeding zijn, denk ik. ‘Bij de pakken 

neerzitten’ werd bij ons thuis vroeger niet geaccepteerd. Je kreeg 
absoluut geen kans je te verlustigen in je eigen verdriet. “Kop op! 

Grote jongen zijn!” Ik hoor het mijn vader nog zeggen. Toch heb ik 
bij nader inzien ook sympathie voor het Vlaamse zwelgen. De druk 
op met name jongvolwassenen wordt groter en groter. Door de 

goednieuwsshows op sociale media en de tijdgeest waarin gelukkig 
zijn het hoogst haalbare lijkt te zijn geworden, dreigen we (maar 

vooral ook de jongvolwassenen)) verstrikt te raken in een 
monocultuur van vreugde, succes en schoonheid. Je slecht voelen 

-en dat uiten- past daar niet in. Sterker nog, voel je je niet gelukkig, 
dan heb je gefaald. We kampen met een laag zelfbeeld, ervaren 

eenzaamheid, vergelijkingsdrang en lijden vaan aan faalangst. 
Dan is het nog zo slecht niet om af en toe te zwelgen en je onder 

te dompelen in melancholie en gevoelens van ongeluk. Dat mag!!! 
Je hoeft je niet altijd groot te houden; niet alles hoeft perfect te 

gaan. Accepteer als het eens tegenzit; dat maakt je nog niet tot 
een ‘minkukel’!  

Tegen deze achtergrond wens ik u allen desgewenst en op zijn tijd: 
“Zwelg ze!” 
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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. 
  

11 februari 2019, 19.30 
In gesprek over rouw en verlies bij 

leven. 

  
 

  
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/
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/oss-uden-meierijstad/gesprek-over-rouw-en-verlies-bij-leven
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/oss-uden-meierijstad/gesprek-over-rouw-en-verlies-bij-leven
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   Nieuwjaarsbijeenkomst
	Extra activiteit van, door en voor leden
	Als extra activiteit willen wij, Marti en Riet, 1 keer per maand gaan fietsen. Vanaf april. Bij deze nodigen wij degenen die zin hierin hebben uit.
	De fietstocht kan variëren in lengte. In het begin starten we met ongeveer 25 km per keer. Als we weer gewend zijn aan het zadel
	gaan we soms 30 tot 40 km fietsen. Dit allemaal in het tempo van 15-16 km per uur. We stappen een paar keer af om een slokje
	water of zo te drinken en gaan halverwege een kopje koffie drinken (ieder voor eigen portemonnee).
	We proberen dit te doen iedere laatste dinsdag van de maand en starten om13.15 uur. Startplaats is de Iemhof aan de kant van de Brederostraat.
	Je mag voor de gezelligheid ook een niet-lid meenemen!
	De geplande data zijn:
	30 april  30 juli
	28 mei  27 aug
	25 juni  24 sept
	De organisatoren zijn Marti Damhuis en Riet Neelen.
	Aanmelden per keer bij: Marti Damhuis: mdamhuis@live.nl
	IMPRESSIE kerstbuffet
	19 december vond in de Meteoor het kerstbuffet nieuwe stijl plaats. Alle gasten brachten gerechtjes mee die op een tafel werden
	uitgestald. Naar de reacties van de gasten te horen, was het buffet een groot succes! Dank aan TI-JO en alle helpers!
	Iedere keer als de gasten hun bordje met nieuwe lekkernijen vulden, zochten ze een nieuw plaatsje aan een andere tafel. Deze ‘stoelendans’ heeft zeker bijgedragen aan het succes van de avond!
	Tekst van voordracht van Han Kok bij het kerstbuffet
	Samen zijn
	Het leven is kort en eindeloos zijn onze wensen
	We lijken zo stoer, maar we zijn zulke maakbare mensen.
	Soms sprankelend. Soms wankelend. Maar, je blijft op de been.
	Soms ben je zo aards en soms ben je in hogere sferen.
	Het helpt om je eigen betekenis te relativeren.
	Afhankelijk. Vergankelijk. Opstandig of heel sereen.
	Goed bij de les. Groot succes. Slagen voor iedere test.
	Weinig houvast. Leiden in last.
	Kansen verspeeld. Wonden geheeld.
	Je komt in je leven gewoonlijk langs bergen en dalen.
	En schaars zijn de gidsen die voor je de richting bepalen.
	Wisselend weer, onbestendig, we doen ons best.
	’t Is goed om samen te komen, professionelen en leken.
	Gezamenlijk zij we vaak minder breekbaar gebleken.
	Niet eenzaam. Gemeenzaam. Samen kunnen we veel.
	Niet altijd werken. Even versterken.
	Steunpunt in het bestaan.
	Even bewust, een momentje van rust.
	Even niet jachten. Verstilde gedachten.
	Gezamenlijk oplading van de noodzakelijke krachten
	Die nodig zijn voor de week die daar weer staat te wachten.
	Tot weerziens. Hou moed, dan zal het wel gaan.
	Uit: ‘gedichten gedachten’ van Jan Terlouw
	IMPRESSIE Nieuwjaarsreceptie
	De nieuwjaarsreceptie mocht zich verheugen in een grote opkomst. Nog niet eerder in het bestaan van onze vereniging waren er zoveel
	leden: meer dan 40. Verheugend! In het bijzonder begroetten wij oud-burgervader Eppo Velthuizen en bestuurslid Geert Ebben. Voor beiden nogmaals de beste wensen voor een vooral gezond 2018!
	Na de nieuwjaarsrede van voorzitter Aad, vergastte hij de leden op een fragment van ‘De tovenaarsleerling’ van Walt Disney.
	Daarna was het tijd voor de traditionele glühwein en lekkere hapjes.
	Ondertussen werden alle aanwezigen uitgenodigd de enquête van de BelangenBehartigingGroep in te vullen.
	Verheugend was ook dat we in ons midden veel nieuwe leden mochten begroeten.
	De activiteiten om nieuwe leden te werven werpen hun vruchten af. Meer dan 20 nieuwe leden hebben zich aangemeld. We zijn dus
	op de goede weg, maar willen we een gezonde vereniging blijven dan zijn nog meer nieuwe leden meer dan welkom.
	Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst!
	Nu maar hopen op een even hoge opkomst op de jaarvergadering van 21 februari in De Meteoor.
	Fantasia 2000 voor de liefhebbers. Wie wil??
	Tijdens de supergezellige nieuwjaarsbijeenkomst heb ik één stukje van de DVD Fantasia 2000 laten zien n.l. de tovenaarsleerling. De aanwezigen zul-len het plaatje hiernaast beslist her-kennen!
	Jaarvergadering 2019
	Op 21 februari vindt in de Meteoor de Jaarvergadering van de ASVO plaats. De vergadering begint om 14.00u.
	De stukken voor deze vergadering kunt u vanaf 5 februari aanvragen bij George Bogaers (zie achterin).
	De agenda voor deze vergadering is als volgt:
	Jaarvergadering 2019 (en boekenmarkt)
	Het jaar-vergaderen duurt altijd maar een uur, daarna schenken we zoals gewoonlijk een drankje en kunt u met ons en andere leden nog gezellig babbelen.

