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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 1, 15, 29 april    14.00 uur computercursus 

maandag 8           13.30 uur bestuursvergadering 

Activiteiten deze maanden 

  2 april koffiedrinken bij   Nelson City Resort  10.30u 

25 april open filmdag 2     09.00 – 13.00u  

30 april fietsen 

Activiteiten langere termijn 

  7 mei koffie/theedrinken Bomenpark ±15.00 uur 

  

 

Personalia 

      

Kroonjaren 

  

  6 april Mevr T. Brouwers 70 

27 april Dhr C.P.H. Fijt 80 

     

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     RIGOM en bewegen 
 

 

Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland (RIGOM) 

heeft als doelstelling te bevorderen dat ouderen in de regio Maasland zo 

lang, zo goed en zo zelfstandig mogelijk thuis kunnen functioneren. 

  

Vanaf 1972 was RIGOM actief voor ouderen. Een van de activiteiten 
was het programma ‘Meer bewegen voor ouderen’. Helaas moest 

RIGOM fuseren met andere organisaties die elk een andere 
doelgroep hadden; samen werden zij Ons Welzijn. 

De vrees bestond destijds al, dat de ouderenzorg zou onder-
sneeuwen, al verzekerden ze, dat dat beslist niet zou gebeuren!! 

Het programma ‘Bewegen voor ouderen’ schijnt nu op de schop te 
gaan. Ook de organisatie van het zwemmen is al overgeheveld naar 

het zwembad en volgens berichten moeten andere activiteiten door 
de vrijwilligers of ZZP-ers zelf georganiseerd gaan worden. 
Als ouderenvereniging zijn wij het daar beslist niet mee eens, want 

voor vrijwilligers en ZZP-ers is het vaak moeilijk om alle randzaken 
goed te regelen en zeker de financiële zaken daar omheen. Het is 

goed als een professionele organisatie dat voor haar rekening 
neemt. 

Ook ouderenverenigingen zoals de ASVO beschikken niet over de 
juiste middelen om zulke complexe zaken te kunnen regelen en zijn 

beslist niet in staat om financiële risico’s te nemen. 
Daarom proberen we via de seniorenraad onze invloed aan te 

wenden om dit tot een goed einde te brengen, waardoor onze leden 
verzekerd kunnen blijven van goede bewegingsactiviteiten. Dat 

bewegen belangrijk is, hebt u in onze enquête duidelijk laten 
blijken. Uiteraard nemen we ook dat mee in de gesprekken. 

Wanneer wordt de politiek nu eens wakker, ouderen zijn de 
grootste doelgroep, waaraan niet wordt gedacht!! 

En dan naar het bewegen in onze vereniging. Op initiatief van twee 
leden gaan we in de zomermaanden fietsen en ikzelf heb u 

uitgenodigd voor een wandeling bij het bomenpark. Als er animo 
voor is, gaan we dat meer doen, maar niet meer als vervanging 

van het koffiedrinken. Zijn er meer initiatieven, we staan er voor 
open. 
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Het Bomenpark op dinsdag 7 mei 
 

 
 

Zoals eerder aangekondigd, verruilen we het koffiedrinken op 
dinsdagochtend 7 mei voor een activiteit bij het Bomenpark in 

Heesch.  
Uitganspunt is theedrinken voor de theeleuten 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 prachtig wandelen, ik heb een mooie en 

afwisselende wandeling gemaakt van 3,5 km, een klein uur dus. 
Ook aan de mensen die dat te lang vinden is gedacht: er is een 

wandeling rond het meer en die is 1,5 km. 
Voor de wandeling(en) vertrekken we om 14.00 uur. 

Heb je vervoersproblemen, meld het, we willen graag dat iedereen 
in de gelegenheid is om gezellig mee te doen. 

 

De wandeling met 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!! 

Eigenlijk doe ik hetzelfde als met een navigatie (TomTom) in de 
auto. Ik maak een route in op mijn PC en zet deze over op mijn 

telefoon. Het enige verschil is, dat mijn telefoon niet praat. Ik moet 
dus zelf opletten of ik op tijd moet afslaan. Ik kan wel zien, als ik 

verkeerd ben gelopen, de gelopen route wijkt dan af van de 
ingestelde route. 
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Het voordeel van GPS is, dat je onderweg geen internet nodig hebt 
om telkens de kaart bij te werken, zoals bij Google Maps.  

Als ik de route op mijn PC heb gemaakt en opgeslagen, wordt 
automatisch de kaart van de wandeling mee gekopieerd. De route 

zelf wordt, als ik start met de wandeling, op de gekopieerde kaart 
ingevuld. 

De App ViewRanger die ik gebruik is gratis en je kunt die 
gebruiken als jouw telefoon over GPS beschikt; internet is dus 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 en haast kennen we niet! 

Na het installeren zetten we eerst een kleine route op de telefoons, 

een rondje om de Kortfoort van 350 m. Dit rondje gaan we lopen 
en ik laat je dan kennismaken met het wandelen op de telefoon. 

Daarna zetten we de route van de Bomenparkwandeling op de 
telefoon en gaan we die bekijken.  
De wandeling bij het Bomenpark kun je alleen, in groepjes of 

gewoon met elkaar lopen. 

Voor degene die het nadien leuk vinden, kunnen we in de 

computerles nog eens aan de slag gaan om zelf op de computer 
een route te maken en op je telefoon te zetten. 

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

 
Zoals al enige tijd geleden beloofd 
hebben we een nieuw adres voor 

onze maandelijkse koffieochtend. 
Begin maart zijn we er gaan 

koffiedrinken en het beviel ons 
prima. 

De koffieprijs is redelijk ! 

 

 

 

We gaan naar Nelson City Resort, 

Nelson Mandelalaan 22 in Oss (5342 CZ). 

Het hotel/restaurant staat bij het stadion van TOP Oss en beschikt 

over voldoende gratis eigen parkeergelegenheid. 
Let op: parkeren voor het gebouw is verboden, er wordt nog niet 

bekeurd, maar de verwachting is, dat het op korte termijn wel gaat 
gebeuren en kan het dus een duur kopje koffie worden !! 

Rijd daarom tot aan de slagboom van het parkeerterrein, druk op 
de knop en er meldt zich iemand van de receptie. Als je zegt, dat 

je voor het restaurant komt wordt de slagboom geopend; bij het 
uitrijden gaat de slagboom automatisch omhoog. 

Het restaurant ligt op de 1e verdieping, waar je ook met een lift 
naar toe kunt. We mogen gebruik maken van een eigen hoek met 

tafels dicht bij elkaar. 

We zien jullie dus graag op deze nieuwe plek, te beginnen op 

dinsdag 2 april om 10.30 uur. 
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Persbericht van SeniorWeb en DigiBuurt 
 

De cloud is nog ongrijpbaar voor veel senioren   
Vier op de tien ouderen vinden het geen prettig idee dat alles online 

staat. De meeste senioren weten wat ‘bestanden in de cloud 
opslaan’ betekent, maar één op de tien heeft geen idee wat de 

cloud is. Toch gebruiken veel ouderen de cloud nog niet (39%). De 
belangrijkste reden om het niet te gebruiken is dat mensen het 
geen prettig idee vinden dat al hun bestanden online staan, zo blijkt 

uit onderzoek van SeniorWeb onder ruim 900 senioren.  

Onveilig gevoel  

Het gevoel dat de cloud niet veilig (genoeg) is komt ook tot uiting 
in de andere belangrijke redenen om geen clouddiensten te 

gebruiken: 40% wil geen privacygevoelige bestanden online 
plaatsen en 33% vertrouwt het überhaupt niet of onvoldoende. Een 

deelnemer verwoordt het gevoel als volgt: ’We kennen de 
achtergronden niet precies. Een beetje eng hè. Ergens zweven mijn 

gegevens rond’. Ook speelt voor sommigen de angst voor hackers 
of wie er allemaal kunnen meekijken een rol. Daarnaast weten vrij 

veel ouderen ook niet (goed) hoe het werkt (41%) of geeft men 
aan het niet nodig te hebben (33%). Dit bijvoorbeeld omdat men 

bestanden op een externe harde schijf of usb-stick opslaat.  
  

Alles overal bij de hand 
Van de vier grote clouddiensten (Microsoft OneDrive, Dropbox, 

Google Drive en Apple iCloud) wordt OneDrive het meest (51%) en 
iCloud het minst gebruikt (34%). 
De belangrijkste redenen om clouddiensten te gebruiken zijn; 

overal en op al je digitale apparaten bij je bestanden kunnen en 
geen risico op verlies door diefstal of beschadiging van apparaten 

(bijv. bij een crash of brand). Ongeveer de helft van de senioren 
geeft een van deze redenen op. Dat bestanden heel makkelijk en 

snel kunnen worden gedeeld of dat er standaard een back-up wordt 
gemaakt zien veel minder ouderen als een belangrijk voordeel van 

de cloud.  
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Foto’s opslaan  
Van de cloud-gebruikers gebruikt maar 36% het als back-up voor 

al hun bestanden. De meesten gebruiken het om af en toe 
bestanden op te slaan (87%). Het delen van bestanden met 

anderen doet ruim een kwart van de senioren. Men plaatst 
voornamelijk foto’s in de cloud (78%). Verder worden ook tekst-

bestanden en pdf’s (bijv. polissen of facturen) online opgeslagen. 
Maar muziek, films of e-books worden vrij weinig online bewaard.  

  
Onze vrijwilligers helpen u met stap-voor-stapuitleg over de 

smartphone 
Uit het onderzoek blijkt verder dat er veel behoefte aan informatie 

over het onderwerp is. Ook onder de cloud-gebruikers. Van hen 
zoekt 80% informatie op over de cloud en de verschillende 

clouddiensten. Zij doen dit vooral online. Ruim een kwart duikt een 
computertijdschrift in en 15% klopt aan voor informatie bij familie, 

vrienden of bekenden. Iedereen die meer informatie wil over de 
cloud en de verschillende clouddiensten kan terecht bij SeniorWeb, 

dé landelijke vereniging zonder winstoogmerk die zich inzet om 
senioren online wegwijs te maken, helpt ook u graag met het 
gebruik van smartphone, tablet of computer. Makkelijker is het om 

naar de SeniorWeb Leslocatie in de buurt te gaan: 
Stichting Digibuurt, aan de achterzijde van cultureel Centrum ‘de 

Binnenstad’, Barbaraplein in Oss. U kunt ook kijken op onze 
site: www.digibuurt.nl   Onze vrijwilligers, zelf ook allemaal 

senioren, helpen u graag! U bent van harte welkom. (geopend: 
maandagmiddag, maandagavond, dinsdag, woensdag en 

donderdag hele dag en vrijdag morgen) 
 

 

  
 

 

 

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

2019 
 

 

 

 

 

 

 

ASVO-filmmiddag: Een heftig ‘heden’ in plaats van 
vroeg 19 eeuwse Romantiek 

 

Kent u de mop van dat programma dat werd aangekondigd? Juist! 

Dat ging dus niet door. De DVD van Sense and Sensibility bleek 
kapot. Inderdáád een héél oude film. Dankzij Cilian Wildenburg 

konden wij ter plekke overschakelen naar De Tweeling,een film  
naar het gelijknamige boek van Tessa de Loo. Geen slechte keuze: 

2,5uur zaten we met 24 mensen geboeid te kijken.  
Warme chocolade melk met slagroom…..héél gezellig.  

 
Omdat de film zo lang duurde, was er weinig tijd 

om nog wat na te praten, waar eigenlijk best 
behoefte aan was. Dát gaan we een volgende 

keer anders doen!  
Als het aan ons ligt, organiseren we vaker zo’n 

filmmiddag. Beloofd is dat Sense and Sensibility  
in een nieuwe DVD-vorm aan bod komt, maar 

suggesties zijn heeel welkom. Trouwens ook het 
(tijdelijk) in bruikleen geven van een eigen film. 

 

Optie filmdag 2    
donderdag 25 april a.s. ’s Ochtends!  Met koffie. 

Van 9.00-13.00u. Wij denken nog over lunchmogelijkheden.  
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Geen zin in koken maar wel eten met anderen? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Weer een leuke plek gevonden om te eten voor een kleine prijs: 
• Restaria  de Heihoek is verbouwd tot een gezellig restaurant. 

Vanaf 17.30u is het druk bevolkt door  gezinnen maar ook 

senioren!  Redelijke prijzen voor gezonde maaltijden tussen 

€ 7,50,- €15,- . Ook Ussen kent een Restaria volgens 

dezelfde formule: Restaria Ussen / de Heihoek - Wolfskooi 1 

en Schaepmanlaan 93, 5345 MH en 5344 BC Oss 

• Eigenlijk per ongeluk ontdekt: Frans van der Schoot,  

Dr. Saal van Zwanenbergsingel 3.  

Ook open op maandagavond (de genoemde restaria’s niet!) 

Om 18.00u is het heel druk, alle leeftijden door elkaar, heel 

gezellig. En….lekker eten. Iets duurder dan De Heihoek, dat 

wel, maar acceptabel. En lekkere menu’s. 

• In het winkelcentrum d’n  Ruwert, zit een groentewinkel 

(Schouten) waar je kant en klare maaltijden kunt kopen 

(en soepjes, en toetjes). Onder de € 10,- vers, gevarieerd 

en héérlijk klaargemaakt. Kan zó in de oven.  Ti van TI-JO 

zag de nodige senioren voorraden inslaan! Wie kent in Oss 

nog meer van deze maaltijdvoorzieningen? 

 
• Heeft iemand van u nog suggesties? Graag melden bij de 

redacteur, akkermansrein@gmail.com 

 

 

mailto:akkermansrein@gmail.com
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Het Leijhuis 
Tijdens een werkbezoek aan het ROC De Leijgraaf hoorde TI-JO van 

het bestaan van het Leijhuis, een ontmoetingscentrum aan de 
Euterpelaan 100, Oss, locatie ROC.  

Elke dinsdag- en woensdagochtend  van 9.30-12.30u. Voor een 
uiterst simpel bedrag (€ 2,-) kunt u er koffie drinken en deelnemen 

aan activiteiten en jonge mensen ontmoeten. Lunchen kan ook voor 
€ 2,-). TI-JO gaat eens even kijken wat er allemaal gebeurt. En 

komt volgende BdT met meer nieuws.  
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De moeite waard ?! Bijeenkomsten in Alzheimer Café 
        Oude Litherweg 18 - 20 

 
8 april 2019, 19.30 21:30 uur 

  
MIST: partners van jonge mensen met dementie in beeld 
Vaak wordt er bij dementie gedacht aan oudere mensen. In 

Nederland zijn er 12.000 jonge mensen (25- tot 65-jarigen) met 
dementie gediagnostiseerd. Waarschijnlijk is deze groep eens zo 

groot omdat de diagnose vaak moeilijk en daardoor laat gesteld 
wordt. Het ziektebeeld bij jonge mensen met dementie verschilt 

nogal met dat van oudere mensen met dementie en brengt heel 
andere problemen met zich mee. Jonge mensen met dementie 

staan, als ze ziek worden, meestal nog midden in het leven en de 
gevolgen voor de gezins- en werksituatie zijn groot. De avond 

wordt verzorgd door Tineke Reijbroek en Dorris Duurland van 
project MIST. 

 

13 mei 2019, 19.30  21:30  uur 

  
Wat kun je nog regelen bij een beginnende dementie? 
U krijgt informatie van notaris, Mr. Barbara van Kampen, over de 

mogelijkheden en regels die er zijn voor bescherming van mensen 
die door hun dementie niet over alles meer zelf kunnen beslissen. 

Het levenstestament, de machtiging, mentorschap, bewindvoering 
en onder curatele komen aan de orde. 

 
 

3 juni 2019, 19.30  21:30 uur 

  
Als het thuis moeilijker gaat: 

Het zorgen voor iemand met dementie stelt je als mantelzorger 
voor veel vragen en brengt je in moeilijke situaties. Zeker als je je 
naaste zolang mogelijk thuis wilt laten blijven. Maar wat als je 

denkt dat het thuis echt niet meer gaat? Hoe bepaal je dit? En met 
wie? Waar liggen grenzen? Wat is er mogelijk thuis en wat betekent 

verhuizing naar een verpleeghuis? Welke huizen zijn er? 
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Voor wie lezen een genot is ….  Klassiekers ‘ophalen’ 

Leesclubs, boekenclubs … wie is er niet lid van, of ooit van geweest 

… of kent op zijn minst iemand die er lid van is.   
Waar mijn gedachte naar uitgaat, is niet het creëren van weer een 

club waar mensen bij elkaar komen om te praten over een roman 
die ze allemaal gelezen hebben; zoals gezegd, daar zijn er al 

genoeg van.  
Mijn idee is om een keer in de maand of twee maanden met ‘grage 

lezers’ bij elkaar te komen voor een soort lezing, waar ik dieper 
inga op een boek. En dan bedoel ik niet een recent verschenen 

roman, maar ‘een klassieker’: een roman van Nederlandse of 
buitenlandse schrijvers die de moeite waard is om er wat langer bij 

stil te staan. 
Om u een idee te geven, noteer ik hieronder willekeurig een 

aantal boeken waarvan ik denk dat ze de moeite waard zijn om er 
dieper op in te gaan. 

T. de Vries:  Stiefmoeder aarde 

   De vrijheid gaat in het rood gekleed 
Jeroen Brouwers: Bezonken rood 

Harrie Mulisch: Twee vrouwen 
   De ontdekking van de hemel 

Thomas Mann:  De toverberg 
Hugo Claus:  De Metsiers 

Boccaccio:  De Decamerone 
Bordewijk:  Bint 

Multatuli:  De Max Havelaar 
Sartre:  De teerling is geworpen 

Irving:  De wereld volgens Garp 
Homerus:  De Ilias en  Odyssee 

 
Zomaar wat titels die mij meteen te binnenschieten. Uiteraard sta 

ik helemaal open voor suggesties voor andere ‘geliefde’ boeken. 

Geïnteresseerd? Stuur even een berichtje naar: 

akkermansrein@gmail.com 
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Voor liefhebbers van cultuur 

Al eerder heb ik in BdT aangeboden weer een aantal lezingen over 

een cultuurhistorisch onderwerp te geven. Eerder kwamen aan 
bod: Middeleeuwen, Renaissance, Romantiek, Fin de siècle.             

Te weinig leden reageerden op de nieuwe oproep. De ASVO 
hanteert een ondergrens van 10 leden voor het huren van een 

ruimte. 
Maar sindsdien ben ik bij herhaling door leden aangesproken of ik 

toch niet een nieuwe poging wil wagen. 

Welnu: bij deze. 
Bij voldoende belangstelling begin ik in september met een nieuwe 

reeks lezingen over het interbellum, de periode tussen de twee 
wereldoorlogen in. Weer met het beproefde recept van het plaatsen 

van bouwkunst, dans/ballet, beeldende kunst en natuurlijk 
literatuur tegen de achtergrond van sociaal-economische 

ontwikkelingen in die tijd. 
Deze lezingen staan uitdrukkelijk ook open voor leden van de 

PCOB en KBO. Dus zegt het voort! 

Geïnteresseerd? Stuur een berichtje naar: 

akkermansrein@gmail.com 

Poëzie   

 
 
 

        Druppel aan de tak 
 
        in glinstering gevangen; 

 
        opspattend water. 
 

 
         Cilian 
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Filippine nr. 20  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Verzorging aan bed 

2. Sterke pijnstiller uit de groep opiaten 
3. Het AMC is er zo een 

4. Doorspoelen van de nieren in een ‘4’ 

5. Komt aan je bed om te overleggen over de voor jou beste voeding 
6. Werkuren waardoor je niet thuis kan slapen 

7. Vervanging voor een versleten knie 
8. Krijg je als je je operatie min of meer bewust mee wil maken 

9. Nieuwe naam voor het uit Oss vertrokken St. Annaziekenhuis 

10. Dr. Barnard verrichtte de eerste met een hart 
11. Word je in vervoerd naar ‘4’ als er urgentie is 

12. Term voor het verstopt raken van een bloedvat door een bloedstolsel 

13. Man of vrouw di de operatie uitvoert 
14. Hiermee luistert een arts naar hart en longen 

15. Embleem van de geneeskundigen 
16. Instantie die m.u.v. eigen risico de zorg betaalt 
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Sudoku Plus nr. 19 

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. 3  
 

Filippine nr. 19 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Sudoku Plus nr. 18 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 



18 Bij de Tijd 

 OPINIE    Rein Akkermans           #Doeslief 
 

Onlangs was ik weer eens in ziekenhuis Bernhove 
in Uden. Voor de zoveelste keer. Het precieze 

aantal operaties kan ik niet meer secuur bepalen, 
maar zeker is dat het er meer dan 20 zijn.  Op 

een ziekenhuisopname als baby na, gelukkig niet 
voor heel ernstige kwalen. Zo’n acht operaties 

aan mijn knieën, vijf aan mijn handen en nog 
zeker zes prostaatonderzoeken onder narcose 

etc. Bij herhaling vertelde ik mijn ouders dat ze 
bij het creëren van mij toch erg slordig te werk 

gegaan zijn. Een opmerking waar ze uiteraard geen verweer tegen 
hadden. 

En al die keren dat ik geopereerd ben, eerst in het St. Anna 
ziekenhuis in Maastricht, daarna in Oss en weer later in Uden, heb 
ik nooit klachten gehad. Je kunt maar ‘geluk’ hebben, denk ik dan 

maar, al is het woord ‘geluk’ enigszins eigenaardig in dit verband. 
Altijd werd ik met zorg omgeven, door deskundige artsen, 

verpleegkundigen en verzorgers. Nu vind ik het niet meer dan een 
kwestie van fatsoen om alle personeel in het ziekenhuis met 

vriendelijkheid en respect te behandelen, maar wanneer dat 
personeel jou zelf vriendelijk benadert, is het ook nog eens heel 

gemakkelijk dat terug te doen. 
Voor mij is het dan ook totaal onbegrijpelijk dat er legio mensen 

zijn die personeel van hulpdiensten kwalijk bejegenen. Hoe vaak 
hoor je niet dat ambulancepersoneel lastiggevallen wordt, of 

wegwerkers of andere dienstverleners wiens werk het is het voor 
ons alleen maar aangenamer te maken. Waarom doen mensen dat?  

Naar mijn mening gaat het hier niet alleen om fatsoen. Angst, 
onzekerheid, paniek … allemaal factoren die hierin een rol kunnen 

spelen. Toch wil ik vanuit mijn ziekbed, van waaruit ik aan mijn 
revalidatie werk, een pleidooi houden voor het inzetten van 

fatsoen. Het was geloof ik premier Balkenende die sprak “Fatsoen 
moet je doen!” Hoewel ik niet zo gek veel sympathie heb voor 
Balkenendes partij, het CDA, ben ik het hier grondig mee eens. Zelf 

veertig jaar werkzaam in het onderwijs, heb ik ervaren dat je altijd 
het goede voorbeeld moet geven. Hoe kan je nu van leerlingen 
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verwachten dat ze jou met respect behandelen als je dat zelf naar 
hen toe niet doet?! Hoe kun je ze bestraffen voor schelden, 

‘namecalling’, wanneer je je daar zelf ook schuldig aan maakt. 
In mijn ogen schort het in Nederland (eigenlijk in de hele wereld) 

aan dat ’het goede voorbeeld geven’. Neem de manier waarop 
politici, eerste-, tweede kamer, provincie, stadsbestuur, elkaar 

bejegenen. Fatsoen is daarbij vaak ver te zoeken. Normvervaging 
is in de debatten aan de orde van de dag. En dat heeft gevolgen. 

Nog nooit is het vertrouwen in politiek en politici zo laag geweest. 
Vind je het gek! Ik niet. Hoe kun je nu van gekozen volks-

vertegenwoordigers verwachten dat zij de waarden en normen 
bewaken en veilig stellen als ze met regelmaat die waarden en 

normen met voeten treden. Is het defaitisme dat zoveel 
Amerikanen het geblaat van president Trump voor lief nemen? De 

man kan liegen, schelden en bedriegen zonder dat zijn aanhangers 
hem laten vallen. Idem dito met Wilders en Baudet in Nederland. 

Los van de fanatieke aanhang kan ik me niet voorstellen dat hun 
gedrag gerespecteerd wordt. Ik denk eerder dat heel veel mensen 

de moed verloren hebben 
En dat vind ik een erg 
trieste constatering. Toch 

zijn er ook lichtpuntjes 
aan de horizon. Zo zie ik 

regelmatig op tv (ja, als 
je niet mobiel bent, moet 

je wat) de SIRE reclame 
van #DOESLIEF voorbij 

komen. 
Ik sluit me daar graag bij aan. Natuurlijk is het goed 

verantwoordelijken in politiek en maatschappij aan te spreken op 
hun verantwoordelijkheid in deze. Maar verbeter de wereld en 

begin bij jezelf. 
Dit zou ik iedereen mee willen geven: heb respect voor andere 

mensen, ongeacht  hun huidskleur of overtuiging! 
Je zult zien dat het helemaal niet zo moeilijk is in deze het goede 

voorbeeld te geven. Immers: wie goed doet, goed ontmoet! 
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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. 
8 april 2019, 19.30u 

 
MIST: partners van jonge mensen 

met dementia in beeld  
13 mei 2019, 19.30  21:30 uur 

 
13 mei 2019, 19.30  21:30 uur 

  
Wat kun je nog regelen bij een 
beginnende dementie? 
 

3 juni 2019, 19.30  21:30 uur 
 

Als het thuis moeilijker gaat. 
 

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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