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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 4,18, 25 maart   14.00 uur computercursus 

maandag          11 maart 13.30 uur bestuursvergadering 

Activiteiten deze maanden 

  5 maart koffiedrinken bij Miens 10.30u 

21 maart Fantasie 2000   

28 maart bezoek aan ‘Ons Dorp’ 

  

Activiteiten langere termijn 

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

30 april fietsen 

  7 mei Koffiedrinken Bomenpark  

  

 
Personalia 

      

Kroonjaren 

  

28 maart Mevr M.E.G.M Ruijs-Brants 60 

     

     

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     toespraak 
 

 

Er zijn in een jaar meerdere momenten, dat je terugkijkt 
op hoe het in de voorbije periode is gegaan. De jaar-

vergadering is zo’n moment. 

Ik wil hierbij nog even teruggaan naar eind 2017, toen we het als 

bestuur niet meer zagen zitten om zonder duidelijke verandering 
door te gaan. In een extra algemene vergadering hebben we elkaar 

eens goed aangekeken en zijn we met veel mensen aan de slag 
gegaan. 

Je voelt de laatste tijd een nieuw elan in de vereniging: activiteiten 
worden anders georganiseerd en mensen praten over onze 

belangen. 
Dit alles resulteert in een grotere betrokkenheid, waardoor meer 

mensen meedoen aan het organiseren binnen de vereniging. 
Bij de nieuwjaarsbijeenkomst waren we nog nooit met zoveel 

mensen, zelfs niet in de ANBO-tijd toen we heel veel meer leden 
hadden. 

Inmiddels hebben we een enquête gehouden: u gaf ons mooie 
cijfers. Ik ga daar niet te diep op in, dat wordt een toegevoegd 

agendapunt waarin Jaap Groot alvast een aantal opvallende zaken 
toelicht. 

Als voorzitter van onze vereniging geeft zo’n uitslag een heel goed 
gevoel, maar deze verplicht ons ook er daadwerkelijk iets mee te 
gaan doen, waardoor onze vereniging nog aantrekkelijker wordt. 

Het woord is de laatste tijd meer gevallen “Actief”. Rein Akkermans 
gaat u daar straks nog iets meer over vertellen. Maar dat we actief 

zijn, wordt steeds duidelijker en daar blijven we aan werken. 
Ten slotte wil ik het nog even over ons ledenaantal hebben. Dat is 

aardig toegenomen, ondanks dat ons in het voorbije jaar meerdere 
leden zijn ontvallen of leden hebben moeten bedanken wegens 

lichamelijke klachten. 
We moeten door blijven gaan met leden werven en hebben uw hulp 

daar hard bij nodig. 
 

Help mee om onze vereniging actief te houden. 
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Koffiedrinken 
Het was op 5 februari weer druk en gezellig 

bij het koffiedrinken, goede reden er mee 
door te blijven gaan. 

Voor 5 maart hebben we weer bij Miens 
(Monsterstraat 5 Oss) gereserveerd. 

aanvang 10.30 uur en iedereen is weer van 
harte welkom. 

Inmiddels is een nieuw adres aangedragen 
door een van de leden. We gaan dat bekijken 

en wellicht verplaatsen we het koffiedrinken op de eerste dinsdag 
vanaf april naar het nieuwe adres; zie de volgende BdT. 

 

7 mei activiteit Bomenpark 
Op 7 mei verruilen we het koffiedrinken voor een activiteit bij het 

Bomenpark in Heesch. Uitganspunt is theedrinken voor de thee-
leuten en natuurlijk een ander drankje voor wie dat wil. 

Het drinken doen we om ±15.00 uur, maar daarvoor kunnen 
mensen ook al actief zijn. Bij het Bomenpark kun je namelijk 

prachtig wandelen en ik heb een mooie wandeling gemaakt van 4 
km, een klein uur dus. 

Ook aan de mensen die dat te lang vinden is gedacht. Er is een 
wandeling rond het meer, die is 1,5 km. 

De wandeling op jouw telefoon !! 

Ik heb de wandeling op mijn PC in een GPS-App gemaakt en daarna 
naar mijn telefoon overgezet. Als we gaan wandelen is mijn 

telefoon dus de wegwijzer!! 
De App die ik gebruik is gratis en je kunt die gebruiken als jouw 

telefoon over GPS beschikt; Wifi of mobiel internet is niet nodig. 
Wellicht een mooie gelegenheid om het ook eens te proberen. We 

gaan daarom op maandag 6 mei i.p.v. de computerles helpen de 
GPS-App + wandeling te installeren op de telefoon en via mijn 

computer kijken hoe ik de route heb gemaakt. 
We doen het stap voor stap en laten de handelingen zien op groot 

scherm. Haast kennen we natuurlijk niet! 

Interesse voor de GPS-app; meld je aan bij Aad Wildenburg. 

N.B. In de volgende BdT meer over GPS en de App. 
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Actieve lid   werkzaam in De Ruilwinkel   
 

Op de foto (rechts) Cilian 
Wildenburg. Zij werkt als vrij-

williger bij De Ruilwinkel. Cilian 
leerde de Ruilwinkel ruim 4 jaar 

geleden kennen, was een half 
jaar lid en is sindsdien ook 

vrijwilliger. 
 
Wat doet De Ruilwinkel? 
 

Als je iets brengt, ontvang je crossjes en al je iets komt halen, 

betaal je crossjes. Dus een origineel betalingssysteem. ‘In speciale 
gevallen bi4den leden crossjes aan, bijvoorbeeld voor een 

vluchteling, zodat die zich een beetje kan inrichten en kleden.’ 
 

Hoe het precies werkt? 
 

Kom maar langs dan leggen wij het uit! En het staat ook op de website. 

De Ruilwinkel is een initiatief van Vivaan, 5 jaar geleden zijn zij een 
stichting geworden met een bestuur en een raad van advies en draait 
geheel op vrijwilligers. 
 

Wie komen hier? 
 

Hier komen vooral milieubewuste mensen. Er zijn sinds de start 
1347 mensen ingeschreven en plusminus 40 vrijwilligers. Leden 

komen uit alle milieus. Dat is verrijkend, je leert over grenzen heen 
kijken. Iedereen kan zich aanmelden. 
 

Wat inspireert jullie? 
 

‘Het feit dat alle spullen en ook alle mensen een tweede kans 
krijgen. De duurzaamheid, maar ook het sociale. Je kunt elkaar een 

hart onder de riem steken, tips geven, verwijzen naar instellingen.’ 
‘Bijzonder was dat mensen soms ook cadeautjes meebrengen en 

dat we vluchtelingen helpen Nederlands te leren.’ Maar eigenlijk 
gewoon omdat het gezellig is. 

 
Overgenomen uit de Rucreant uitgave 6 
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BdT:  ASVO-enquête 2018: Samenvatting  BdT 
 
In de maanden januari / februari zijn alle leden per post, per mail 
of op bijeenkomsten gevraagd een enquête over het functioneren 

van de ASVO in te vullen. De helft van de leden heeft aan deze 
oproep gehoor gegeven. Genoeg om een overzicht te kunnen 

maken. 
Hieronder staan de resultaten over Bij de Tijd. 
 
1.3. Bent u tevreden over Bij de Tijd ? Gemiddeld 8,4 
 

 

1.4. Bent u tevreden over de informatievoorziening over 
       activiteiten in Bij de Tijd ? Gemiddeld 8,3 
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BBG:  ASVO-enquête 2018: Samenvatting  BGG 
 

In de maanden januari / februari zijn alle leden per post, per mail 
of op bijeenkomsten gevraagd een enquête over het functioneren 

van de ASVO in te vullen. De helft van de leden heeft aan deze 
oproep gehoor gegeven. Genoeg om een overzicht te kunnen 

maken. 
Hieronder staan de resultaten voor zover ze betrekking hebben op 

het functioneren van de BBG. 
 

2.1. Goed dat de ASVO een BBG heeft: 90% mee eens 

 

 
 
 

2.2. Mee eens dat BBG zich richt op inkomen     54%  ja 

wonen        72%  ja 
 

gezondheid 78%  ja 
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2.3.  ASVO lobbyt bij politieke partijen: 80% mee eens 

  

 
 
 

2.4. ook aandacht BGG voor andere onderwerpen? 
 

 
 

 
De resultaten zullen in de BBG worden besproken. Daarop vooruit 
lopend durf ik wel alvast te stellen dat de uitkomsten hoopgevend 

zijn. 
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ASVO enquête 2018: Samenvatting van vragen over  

ASVO algemeen 

 

1. Algemeen 

 

Het bestuur bespreekt en evalueert de resultaten, maakt een keuze 
voor het vervolg en stelt prioriteiten vast, op basis van de  

antwoorden, die gemotiveerd aan de leden ter goedkeuring worden 
voorgelegd. 

• Rapportcijfer 8,6 voor de ASVO overall 

• Leden vinden in meerderheid dat de ASVO een rol kan 

spelen bij: Bewegen (57%) en Computercursus voor 
ouderen (76%) 

• Leden vinden in bijna 50% dat de ASVO een rol kan 
spelen bij: Vervoer (48%), Klussen in en om huis (43%), 

Alarmering (48%), Tuinonderhoud (48%) 

• Leden hebben minder behoefte aan: Maaltijdservice 

(41%), Administratieve hulp (41%) 

• Ongeveer ex aequo score: Aanpassing woning (39%: ja; 
41%: nee), Huishoudelijke hulp (37%: ja; 39%: nee),  

• Belastingservice (35% ja; 35% nee), Buurtpreventie (37% 
ja; 41% nee) 

• Tevredenheid over Bij de Tijd en de informatievoorziening 
over activiteiten in BdT: gemiddeld rapportcijfer: 8,4 

• Willen leden een grotere diversiteit aan activiteiten: 
onbeslist (30% eens; 26% oneens; 35% geen mening) 
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Fantasia 2000 voor de liefhebbers. Wie wil?? 
Tijdens de super gezellige nieuwjaars-

bijeenkomst heb ik één stukje van de 
DVD Fantasia 2000 laten zien n.l. de 

tovenaarsleerling. 
De aanwezigen zullen het plaatje 

hiernaast beslist herkennen ! 
In 1990 heeft Walt Disney een nieuwe 

bewerking gemaakt van zijn in 1940 
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 
gerenommeerde orkesten gespeeld. 

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

als dat positief was, wilde ik de hele DVD op een donderdagmiddag 
laten zien. 

Gezien de reacties ga ik dat dan ook doen en wel op donderdag 21 
maart 2019 in de kleine zaal van De Kortfoort, Floraliastraat 93, 

5342 BH Oss. 
 

We beginnen om 14.00 uur en houden 
ongeveer halverwege een pauze om een 

drankje te bestellen. 
Ik wil graag weten hoeveel mensen er 

komen, dus meld je aan !! 
 

Aanmelden bij Aad Wildenburg  
0412 633372 of e-mail 

aad.wildenburg@kpnplanet.nl 

 

 

 

 

mailto:aad.wildenburg@kpnplanet.nl
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Alternatief verjaardagscadeau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Solidariteitsfonds Oss is er voor mensen die in persoonlijke 
financiële noodsituaties terecht zijn gekomen en die niet bij officiële 

instanties aan kunnen kloppen. Het fonds is een samenwer-
kingsverband van Met Elkaar, de Paaskerk, de Titus Brands-

maparochie en de Seniorenraad. Het Solidariteitsfonds is mede 
afhankelijk van donaties. En hier willen we je op aanspreken. 

Heb je een verjaardag te vieren of ben je zoveel jaar getrouwd dan 
geef je een feestje. Veel mensen hebben al van alles en vragen 
geen cadeautjes meer. Wat aardig is om te doen is van de gasten 

een bijdrage te vragen voor het Solidariteitsfonds. Dat gebeurt 
meer en meer. Dit wilden wij van het Fonds onder je aandacht 

brengen. Denk er eens over na.     
  

Het bankrekeningnummer van het Solidariteitsfonds is: 

NL68RABO 0148 9838 47 
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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. 

Entree: ASVO leden betalen € 5 (introducees € 7) 
 

Op de Ziel 

 

Zo heet dit stuk.  
 

Gaat het om krassen op de ziel? 
Jazeker!  

 
Door wie aangebracht? 

Van heel dichtbij! 
 

Was het onverwacht? 
Totaal. 

 
Gaan ze diep? 

Het hakt erin! 
 
Zijn ze herkenbaar? 

Zou zomaar kunnen. 
 

Zijn ze te genezen? 
Oordeel zelf. 

 
 
Kaarten bestellen vóór 20 maart. Er zijn per voorstelling 
maximaal 28 plaatsen. Dus wees er snel bij ! 
Stuur een mail met daarin precieze datum en aantal kaarten naar 

akkermansrein@gmail.com 
(Bij veel aanmeldingen komt wellicht op 6 maart nog een voorstelling) 

mailto:akkermansrein@gmail.com
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TI-JO TOURS 

2019 
 

 

 

 

 

 

 

  

Hier eerst de uitkomsten van de enquêtevragen over de 

activiteiten. 

 
3.1. Bent u tevreden over het huidige aanbod van éénmalige 

       activiteiten (excursies, lezingen e.d.); gemiddeld 8,5? 
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3.2. Bent u tevreden over de organisatie van de activiteiten? 
       Gemiddeld 8,6 
 

 
 

 

 
3.3. Zijn er redenen of omstandigheden waardoor u niet kunt 
      of wilt deelnemen aan de activiteiten van de ASVO? 
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Ondersteuners 

 
Sinds kort helpen 6 betrokken leden TI-JO bij het organiseren van 

de activiteiten. We stellen deze ondersteuners graag aan u voor. 
 

 

 

Mijn naam is Hanneke Bruijns.  
Ik ben 71 jaar en was o.a. eigena-resse 

van een kinderdagverblijf en had een 
praktijk voor kinder-therapie. 

Momenteel doe ik nog vrij-willigerswerk. 
Ik ben single en heb twee dochters 

 

 

 
Ik ben Rien Bakker en 81 jaar. Ik ben als 

instrumentmaker 25 jaar in dienst 
geweest van een grote onderneming in 

Amsterdam. Ben getrouwd en heb 1 
dochter, 2 zonen en 4 kleinkinderen. 

 

 Even voorstellen: Mijn naam is Corry van 

Nuland. Ik ben 66 jaar en single. Ik heb 
bijna 44 jaar in een apotheek gewerkt. 

 

 

 

Ik ben Han Kok.  Ik was vele jaren actief 

bij de Volksuniversiteit en het  UVV 
in het ziekenhuis. Ik heb twee kinderen, 
twee schoondochters en twee klein-

kinderen. 
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Mijn naam is Gerry van Hintum.  Ik heb   
een zoon en een dochter, vier klein-
kinderen, drie jongens en een meisje.  
Ik ben 21 jaar werkzaam geweest in een 
slijterij. Fotografie is mijn grootste hobby, 
maar ik schilder ook graag en zit graag te 
handwerken.  
In de maanden mei, juni en juli heb ik een 
expositie in het Sterrebos. 
 

 Ik ben Cor Fijt.  
 

 
 

 
 

 

 
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 
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krijgen een prettige en deskundige rondleiding aldaar door de 
‘Innovation Alchemist’. Wat dat voor een deskundige is, wordt dan 

ook uitgelegd. 
Het is de bedoeling dat we er met eigen vervoer (auto of trein) naar 

toegaan. 
- met de auto naar : Jachthoornlaan 1, Arnhem, 

  (advies: via Oosterbeek): 50 min 
- met de trein         :  9.06u vanaf Oss CS naar Arnhem    

  met 15 min lopen erbij totaal 53 min 
  

Programma: 
10.00u  aankomst en koffie met gebak 

10.30u  Inleiding: welkom en inhoud van: 
10.45u  rondleiding door Ons Dorp door  2 verschillende experts 

12.30u  a) voor wie wil, terugtocht naar huis 
            b) voor wie blijft, lunch in Ons Dorp 

14.00u  a) naar huis of bezigheid naar eigen keuze 
            b) bezoek aan het Watermuseum  

       (met museumjaarkaart gratis) 
                https://www.watermuseum.nl/bezoekersinformatie/ 

16.00u Terugreis (denk aan de middagfile) 
 

Vervoer: 
We reizen op eigen gelegenheid. Wel vragen wij onze leden aan te 

geven wie passagiers kan/wil meenemen of juist vervoer zoekt. 
TI-JO koppelt dan vraag en aanbod aan elkaar.  

(melden bij tineke.akkermans@home.nl of bellen naar 0412-
639698) 
  

kosten 
Wij vragen voor deelname mét lunch €   6,- voor ASVO-leden 
                                                      € 10,- voor introducés 

opgeven  tot en met ( uiterlijk!)  20 maart a.s. 
We kennen het model : Betalen = opgeven. Bij penningmeester 

Geert Ebben 
Bankrekening :  IBAN: NL66 RBRB 0928 9248 74 t.n.v. ASVOss, 

Maasland  

 

 

 

https://www.watermuseum.nl/bezoekersinformatie/
mailto:tineke.akkermans@home.nl
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Filippine nr. 19 

 
1. zo heet nu ‘Ons dorp’ uit 1962 

2. instrument voor veilige transfer in en uit bed 
3. het zorgen voor hulpbehoevende familieleden of bekenden 

4. techniek die zorgt voor extra comfort, veiligheid en gemak in 
huis 

5. waarin je makkelijk kunt zitten en opstaan 
6. hulpmiddel wanneer je moeite hebt met lopen   

7. hulpmiddel met een breder steunvlak voor bij het lopen 
8. moet je naar toe voor je ‘laatste wil’ 

9. uitkering voor iedereen na het pensioen 
10. hulpmiddel voor ouderen bij het lopen 

11. waar je zelfstandig woont maar nabij een verzorgingshuis 
12. winkel voor ouderenzorg en mantelzorg 

13. geheel van vernieuwingen om het leven aangenamer te maken 
14. woning voor mensen die speciale zorg nodig hebben 
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Sudoku Plus nr. 18 

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 2019 nr. 2  
 

Filippine nr. 18 
 
 

 
 
 

Sudoku Plus nr. 17 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

3 9 8 1 5 2 7 4 6  

5 4  1 6 7 8 3 2 9 

7 6 2 4 9 3 8 1 5 

9 3 6 7 8 4 1  5 2  

2 8 5 3 6 1 9 7  4 

4 1 7 5 2  9 6  3 8 

6 5 4 8 3 7  2 9 1 

8  2 3 9 1 5 4 6 7 

1 7 9 2 4 6 5 8 3 

4 8 6 1 7 9 3 5 2 

3 1 2 5 8 4 6 7 9 

7 9 5  6 2 3 8 1  4 

2  6 7 3 9 8 1 4 5 

9 3 8 4 5 1 7 2 6 

5 4 1 7 6 2 9  3 8 
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Schildergroep zoekt aanwas -- herhaling--  
 

Wij, de schildergroep van de dinsdagmiddag, 
zijn op zoek naar gezellige, enthousiaste 

mensen voor uitbreiding van onze schilder-
groep. Wij schilderen op dinsdag van 13.30u 

tot 16.00u in 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 

 
 

Poëzie 
 
                                 Ons vogelhuisje 

 
                         Wordt opnieuw geïnspecteerd. 
 

                                Voorjaar in aantocht ? 
 
 

 
                 
 

 
 
 

Cilian 
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OPINIE    Rein Akkermans       ‘Kunst’ 
 
‘Dat is toch geen kunst, dat kan een klein kind ook!’ Ik hoor het 
mijn ouders nog zeggen, toen in een tv-programma schilderijen van 

Karel Appel werden vertoond. Ik vond mijn 
ouders toen erg ouderwets, dat herinner ik me 

nog goed. Typisch iets van ouders, dacht ik, om 
niet met je tijd mee te gaan. Voor een deel was 

dat ik zo: eind jaren ’50 begin jaren ’60 veran-
derde erg veel op cultureel gebied. Niet alleen in 
de beeldende kunst maar ook in de mode, haar-

dracht en muziek. De komst van de rock and roll 
was een gruwel voor de oren van mijn ouders. 

Ik herinner me nog dat ik voor mijn verjaardag en singeltje vroeg 
van de Beatles, maar in plaats daarvan een plaatje van Adamo 

kreeg, ‘Quand les roses’. Wat een deceptie! Over mijn haar laten 
groeien kon absoluut niet gesproken worden. Herinnert u zich ook 

nog het scheldwoord ‘langharig tuig’? Nou ik anders wel! 
Maar ‘de tijd heelt wonden’, en dat geldt ook voor wennen aan 

nieuwe, andere kunstuitingen, nieuwe muziek, nieuwe mode. Eind 
jaren ’70 kocht mijn vader zelf een modern schilderij, een 

stadsgezicht, van de Grote Staat in Maastricht; een schilderij van 
M. van Eck. Ik ben daar nog dol op en ben trots dat het nu in onze 

woonkamer prijkt. Met de moderne muziek en mijn ouders is het 
evenwel nooit goed gekomen. 

In mijn studie kunstgeschiedenis ben ik vaker tegengekomen dat 
vernieuwingen stuitten op hevig verzet. Het mooiste voorbeeld vind 

ik de reacties op de eerste impressionistisch schilderijen. 
Toen een aantal impressionisten in 1876 voor het eerst hun werk 
in Parijs etaleerden, schreef ene Albert Wolff, journalist van de 

Figaro het volgende over deze tentoonstelling; 

“Vijf of zes van hoogmoedswaan-zin bezeten idioten, waar-

onder een vrouw, laten daar hun werk zien. Sommige 

toeschouwers kun-nen hun lachen nauwelijks bedwingen, 

maar persoonlijk vind ik het een trieste zaak. Deze 

zogenaamde kunstenaars noemen zichzelf impressionist en 

staan vast op hun stuk. Met hun penselen gooien ze zomaar 
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wat kleuren op een doek en vooruit dan maar … Een droevig 

spek-takel van menselijke ijdelheid, die aan waanzin 

grenst. Probeer maar eens aan monsieur Pissarro uit te 

leggen dat bomen niet paars zijn en de hemel niet de kleur 

van verse boter heeft. Dat men 

nergens ter wereld vindt wat hij 

schildert en geen verstandig 

mens dit soort waanzin accep-

teert. Dat is net zo vruchteloos 

als een leerling van Dr. Blanche, 

die denkt dat hij de paus is, te 

willen uitleggen dat hij in Parijs 

en niet in het Vaticaan woont … 

Wel eens geprobeerd om 

Monsieur Degas ervan te overtuigen dat er op kunstgebied 

bepaalde maatstaven zijn, zoals: tekening, kleur, 

uitvoering, doorzetting … dan lacht hij u uit en noemt u 

achterlijk. Net zo min als u er Monsieur Renoir van kunt 

overtuigen dat het vrouwelijke lichaam niet een lompe 

vleesmassa is met groene en paarse vlakken, die op een 

verregaand verrottingsproces wijzen ! …” 

Zo bezien is de reactie van mijn ouders op Appel dus eigenlijk ‘van 
alle tijden’. Als ik eerlijk ben, vindt dat ook in mijn hoofd plaats. 

Moderne stromingen als ‘Action painting’ ‘Street art’ etc. kan ik 
maar moeilijk waarderen. Het is mij te abstract, komt niet binnen 
bij mij, raakt geen snaar. En dat is wat kunst voor mij eerst en 

vooral moet doen: mij raken! Ik wil me niet bezondigen aan wat ik 
zelf hier aan de kaak stel en daarom spreek ik ook niet van ‘non-

kunst’ of ‘een koud kunstje’. Ik probeer gewoon te accepteren dat 
het mij niet aanspreekt, zonder het te veroordelen. 

Laatst bezocht ik in de Fundatie in Zwolle een tentoonstelling van 
beeldhouwwerk van Giaccometti en Chadwick. Hier hetzelfde: op 

de abstracte beelden was ik snel uitgekeken; de meer figuratieve 
beelden raakten me veel meer, ontroerden zelfs. 

Voor de oplettende lezers: in deze Bij de Tijd heb ik een afbeelding 
van een beeld van Giacometti gebruikt. Doe uw best! 
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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 maart,  19.30u  

zijn verschillende organi-saties 
aanwezig, die individuele en/of 
groepsactiviteiten aanbieden.  

Mensen met dementie hebben vaak 
moeite om aan activiteiten deel te 

nemen of hun dagelijkse 
bezigheden op te pakken. 

 
8 april 2019, 19.30u 

 
MIST: partners van jonge mensen 

met dementia in beeld  
 

 

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 
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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
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