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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  6, 20, 27 mei    14.00 uur computercursus 

maandag   13 mei         13.30 uur bestuursvergadering 

Activiteiten deze maanden 

  7 mei koffie/theedrinken Bomenpark ±15.00 uur 

15 mei wandel- fietstocht Hoge Veluw 

28 mei  fietsen met Marty en Riet  

Activiteiten langere termijn 

14 juni expositie Jan Cunencentrum 

25 juni fietsen met Marty en Riet 

25 juli grote fietstocht Berghem-Maashorst 

30 juli fietsen met Marty en Riet 

16 augustus Bezoek beeldentuin Sous-terre met BBQ na 

27 augustus fietsen met Marty en Riet 

 
Personalia 

      

Kroonjaren 

  

      

deze maand geen kroonjarigen 

     

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     Het gelijk van … !! 
 

 

Toen ik onlangs mijn computermeubel/boekenkast aan het 
opruimen was, kwam ik een map met “oude” ANBO-

documenten tegen. 

Documenten waarin staat, dat leden in enquêtes aangeven, dat 
activiteiten niet zo belangrijk zijn, men er niet of nauwelijks gebruik 

van maakt en dat belangenbehartiging voorop moet staan. 
Afdelingen zijn niet belangrijk, afdelingsbesturen worden op 

termijn opgeheven. Er wordt nogal geringschattend gedaan over 
afdelingsactiviteiten, Bingo et cetera. 

Klap op de vuurpijl is, de beschuldiging, dat afdelingsbesturen zich 
schuldig maken aan fraude. 
Dat laatste was voor ons afdelingsbestuur de bekende druppel in 

de emmer die overliep en toen zijn we een nieuwe vereniging 
begonnen. 

Het bijzondere is, dat wij nog steeds iedere maandag de 
computerclub hebben, om telkens nog wat bij te leren over het 

gebruik van de computer. 
Net zo bijzonder is, dat wij leden hebben die al in de 90 zijn en ook 

nu nog bij elkaar komen om samen muziek te maken. 
Of de leden die aardig naar de 80 gaan en gezellig met elkaar 

schilderen. 
En dan de leden die al in de 90 zijn en tot voor kort regelmatig naar 

onze activiteiten kwamen. 
En natuurlijk niet te vergeten de leden die iets of veel jonger zijn 

en regelmatig naar onze activiteiten komen. 

Bijzonder is, dat het percentage deelnemers aan activiteiten veel 

hoger is dan in de ANBO-tijd; het zijn er ook meer in aantal, terwijl 
we maar 1/5 van het aantal ANBO-leden hebben. 

Bijzonder is ook, dat veel meer leden zich inzetten voor de 
activiteiten. 
Doen we het dan zo anders dan in die tijd? In principe niet, er is 

wel meer een sfeer ontstaan van onze vereniging, dat voelt toch 
anders dan een afdeling zijn van een landelijke bond !! 

En zo doen we dat nu alweer bijna 4 jaar en hopelijk gaan we daar 
nog lang mee door, ik zie u graag bij een volgende activiteit. 
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 Impressie van bezoek aan ‘Ons dorp’ 
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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 wandelen begint om 14.00 uur, het drinken om 15.00 uur. 

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 !! 

Voor wie dat wil, leg ik op maandag 6 mei in de kleine zaal van 

“De Kortfoort” uit hoe we de wandeling gaan doen met de GPS-
app op uw telefoon en hoe de app wordt geïnstalleerd. 
U bent van harte welkom, maar geef mij even een berichtje als u 

naar de GPS-uitleg komt. (Aanvang 14.00 uur) 
 

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 
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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. 

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. 
 

 
 
   Aad Wildenburg 
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Fototentoonstelling van Gerrie van Hintum 
 

Op 23 oktober verleden jaar hield de ASVO een 
Talentententoonstelling in de Sterrenbos. Daar 
deed toen Gerrie van Hintum ook aan mee met 

een kleine expositie van haar foto’s. Die bleven 
niet onopgemerkt. 

De medewerkster van Brabant Wonen, nodigden 
haar uit om met haar foto's te exposeren. 

Deze expositie vindt plaats in de maanden mei, juni en juli. De 
foto’s komen in de gang bij de Spil te hangen. 

Gerrie nodigt iedereen van harte uit om haar foto’s te komen 

bekijken. 
  

Fantasia 2000 of 1940 

 
Onlangs heb ik u uitgenodigd voor het bekijken en luistern naar de 

DVD van Fantasia 2000. Ik heb echter een fout gemaakt en 
beschikte niet over de uitgave Fantasia 2000, maar over de 

originele uitgave uit 1940. 
Weliswaar zijn de muziek en beelden opgeknapt voordat het geheel 

op een DVD werd gezet, maar toch! 
Daarom ben ik op zoek gegaan naar de echte 

versie 2000; op YouTube is daar heel wat van te 
vinden. De kwaliteit is niet altijd perfect, het gaat 

meestal om uploads van particulieren van de 
originele DVD. 

Dus ben ik op zoek gegaan naar die originele 
DVD en heb deze ook kunnen kopen. 

Fantasia 2000 is op één muziekstuk en filmpje na 
helemaal anders, alleen “de tovenaarsleerling” met Micky Mouse is 
gebleven. 

In overleg met TI-JO Tours plannen we een donderdagmiddag in 
september of oktober om u weer opnieuw te laten genieten van 

mooie muziek met geweldige filmpjes daarbij. Persoonlijk vind ik 
deze nieuwe versie mooier dan de originele versie 1940. 

 
Aad Wildenburg 
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TI-JO TOURS 

2019 
 

 

 

 

 
 
De jaarplanning van activiteiten in 2019 
 

Dit jaar is de Brede Activiteitengroep al twee keer bij elkaar 
geweest om het jaarprogramma te helpen omzetten van ideeën 

naar praktische vormgeving. Data zijn ingevuld, taken verdeeld. 
Enthousiaste ingevingen vliegen over de tafel en moeten nog 

worden uitgewerkt naar plan 2020. 
Buiten de door Ti-Jo bedachten maandelijkse activiteiten zijn in het 

overzicht  ingevoegd:  de fietsplannen van Marty Damhuis en Riet 
Neelen en het initiatief van Aad  de maandelijkse koffieochtend in 

mei om te zetten naar ‘ Theedrinken’ in het Bomenpark van Heesch, 
mét voor de liefhebbers een GPS-wandeling. 

Al deze zaken zijn ingevoegd in het jaaroverzicht dat we nog een 
keer aan u presenteren vanaf NU.  Immers januari, februari en 
maart zijn voorbij. De data van de activiteiten in het najaar worden 

tijdig via BdT bekend gemaakt 

 

LET OP: iedere 1e dinsdag van de maand  vanaf. 10.30u koffie drinken, 

in het Nelson Mandela Resort, Nelson Mandelalaan 23 

 NIET op 7 mei 

      Van april tot sept organiseren Marty Damhuis en Riet Neelen 

                  elke laatste dinsdag van de maand een fietstocht vanaf  

                  13.15u. U kunt mee zonder vooraanmelding. 

 Start D’n Iemhof aan de kant van de Brederostraat. 

Alle activiteiten worden op tijd  in BdT en/of middels 

            een reminder  toegelicht. 
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Jaarplanning activiteiten ASVO 2019 vanaf mei 
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Reminders 
Idealiter moeten wij een activiteitenprogramma hebben dat  aan 

het begin van het jaar al in alle informatie voorziet. Maar ….dat lukt 
niet altijd helemaal. Als we nog in januari zijn, zijn we nog aan het 

nadenken over hoe we een activiteit in oktober precies gaan 
organiseren. Daarom stuurt Ti-Jo u regelmatig een tussentijdse 

herinnering aan een op handen zijnde  activiteit,  met precieze 
informatie erbij w.b. aanvang en sluitingstijd en eventuele kosten. 

Die kosten proberen we redelijk te houden, maar soms moeten we 
een bedragje  vragen om huur van ruimte, koffie  etc  te dekken. 

Zo experimenteren we nu met een film-ochtend met 
lunch….begrijpt u?  Maar hopelijk zijn de reminders ook prettig!   
 

     
 

 
 
 Ti-Jo op verkenning     

 
 

♫ ’t Was in de mei, joechei, 

joechei, ’t was in de mei joechei  ♫  ….. 

 
 

Nu, het ís eigenlijk nog geen mei, maar 18 april. Tenminste op de 
dag dat dit stukje ontstaat! Ti  en Jo gingen nl op verkenning in het 

gebied van De Hoge Veluwe om ‘aan den lijve’ te ervaren wat we 
15 mei kunnen doen en hoe we de dag precies gaan inrichten. 

Gesteld natuurlijk dat het dan nét zulk mooi is als wij vandaag 
hebben…. 21º ! 
We reden om 10.30u op een ‘witte fiets’ van Schaarsbergen naar 

het Kröller-Müller museum. De zon scheen, de bomen hadden van 
dat tere bladgroen waarop de maanden april en mei patent hebben 

en wij dubden hardop over wat onze ASVO-leden nu prettig zouden 
vinden qua inspanning en ontspanning enz. Jo is bedachtzaam en 

denkt ook na over wat het kan kosten en Ti fietst met haar neus in 
de lucht en rijdt (bijna) van het pad af … het fietsen brengt ons ook 

https://www.bing.com/images/search?q=afbeelding+knipoog&id=096CFDD0B5BC606BB91066B765F5E31785AD98B4&FORM=IQFRBA
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op herinneringen aan vroeger naar school fietsen. Er is nl  af en toe 
best wat (tegen)wind en het terrein stijgt en daalt: we fietsen 11 

km naar het Bezoekerscentrum naast het Kröller-Müller museum. 
Eh, dit maar niet in programma opnemen. Hoewel… de fietsjes doen 

het lekker. 
Onderweg staan veel picknicktafels en anders wel bezoekers die op 

een boomstam zitten of een verrekijker hanteren ….We zijn van 
plan om een selfie te maken van ons tweeën op de (witte) fiets om 

extra overtuigend te zijn naar de ASVO-leden, maar vergeten het 
prompt. Wél spotten we wisenten bij een onvermoed begin van een 

wandelpad … wandelen kun je ook op de Hoge Veluwe. 
Bij de koffie (en heerlijke appeltaart) valt het hele programma op 

zijn plaats. Dít gaan we u voorstellen: 
 

Woensdag 15 mei   
1) 10.10u aankomst bij Parkeerterrein Schaars-  

                bergen, ingang Hoge Veluwe,  
                Koningsweg 17. Verzamelen. 

2)    Naar Parkeerterrein Bezoekerscentrum 
       ‘het Museonder’ en restaurant ernaast: koffie 
       en appeltaart (10.30u) 

3) 11.30u   voor wie wil : expositie in het Museonder 
                   4. Of 1,3 km lopen of fietsen naar het Kröller-Müller 

      Museum – heeft u een Museumkaart? Ook de  
      Bank Giro VIP Loterijkaart is geldig. Ook toegang  

      tot Beeldentuin 
5. 13.30u  picknicken naast Bezoekerscentrum 

                  voor wie wil, of ergens zelf lunchen 
                er zijn 3 mogelijkheden) 

6.    Wandelen of fietsen naar believen: er zijn  
       diverse routes. Witte Fietsen zijn gratis, eigen  

       fietsen toegestaan, fietsen met versnelling/ 
       elektrische fietsen te huur (Bezoekerscentrum) 

7. 15.30u  een kopje thee bij Bezoekerscentrum  

                 (eigen rekening (☺)) 
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8. 16.00u  terug naar Oss (de files voor?) 
 

Wij vragen € 15.- van u (entree + parking, koffie met gebak). 
Andere uitgaven zijn voor uw rekening. 

Wilt u aangeven of u in de auto plaats heeft voor een ASVO-lid? 
Of dat u zelf graag zou meerijden met iemand?  

(tineke.akkermans@home.nl) 
 

De fietspaden zijn scootmobiel ’proof’ 
Er zijn routes speciaal voor rolstoelhouders (1-1,5 km), maar dan 

is waarschijnlijk ook een begeleider nodig (?) 
Graag weer aanmelden, uiterlijk 8 mei a.s.   d.m.v betaling bij de 

penningmeester! Eventuele vragen richten aan 
tineke.akkermans@home.nl  

 
Ti-Jo is 15 mei de hele dag bereikbaar op : 

José : 06  14638567 
Tineke: 06  30657761 

 
In deze BdT geen plaats meer voor plattegrondjes en fietsroutes.  
Die krijgt u bijtijds per mail!                    

         

                        

mailto:tineke.akkermans@home.nl
mailto:tineke.akkermans@home.nl
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Bezoek aan Siza  28 maart 
 
Met 18 deelnemers togen wij donderdag 28 maart ’s ochtends naar 
het informatiecentrum van Siza, voorheen ‘Het Dorp’ in Arnhem. 

Wij herinneren ons natuurlijk nog levendig de eerste en 
onovertroffen televisie-inzamelactie om met de opbrengst de bouw 

te realiseren van een woonplek voor mensen met een fysieke of 
andere beperking om zelfstandig  te kunnen leven! Nu lijkt het ons 

misschien onmogelijk maar tot die tijd werden mensen met een 
handicap ‘weggestopt’, waren niet zelfstandig en werden niet altijd 
voor ‘vol’ aangezien. Dit laatste is heden ten dage  nog steeds zo, 

heb ik gemerkt als ik met mijn invalide ‘schoonzusje in rolstoel’ aan 
het wandelen was. Dr. Klapwijk, lange tijd geneesheer-directeur 

van Klimmendaal, nu nóg een revalidatiecentrum voor gehan-
dicapten in Arnhem,  streefde naar een plek waar mensen 

gelijkwaardig zouden zijn, zelfstandig, geëmancipeerd. Daarin 
moest Het Dorp voorzien middels technologische aanpassingen: 

géén nadruk op ‘pillen en zorg”, legt Jorrit Ebben uit in zijn 
inleiding. Het dorp begon met 35 aanmeldingen. Maar tussen 1966 

(toen de eerste bewoners er in trokken) en 2019 zijn de verlangens 
wat betreft wonen en leven, óók of júist voor mensen met een 

beperking grondig veranderd. En kán technisch natuurlijk ook veel 
meer dan 50 jaar geleden. Nu staan geweldige renovaties en 

aanpassingen ‘op de rol’(er wordt nu een proefappartementen-
complex gebouwd), geheel gebaseerd op ideeën die sámen met 

bewoners, technische bedrijven en overheid zijn besproken. Jorrit 
legt uit dat sámenwerking mét en door technische bedrijven 

onderling een voorwaarde is. Voor het realiseren van een voordeur 
voor ernstig gehandicapt persoon bijvoorbeeld,  moeten wel 10 
bedrijven samenwerken: een bewegingssensor, een deurdranger, 

de deur-breedte, een automatisch slot enz. 
Voor ons senioren is deze ontwikkeling razend interessant. Immers 

wij zullen – in alle nuchterheid ons aller ouderdomsbeperkingen 
onder ogen moeten zien en als technische aanpassingen in ons huis 

langer zelfstandig wonen mogelijk maken, dan is dat mooi. Het 
gemak van een traplift is nu al evident. Ik was laatst bij een 

vriendin die de radio (in haar tv) aan had staan. We zouden 
weggaan en zij riep: “Radio uit!” Waarop deze zichzelf uitschakelde. 
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Voor mij een verrassing, maar vandaag de dag al zo normaal als 
wat. Over twee jaar gaat Ti-Jo terug, dan zijn de 

proefappartementen klaar en kunnen we zien wat al gerealiseerd 
is. 

 

Voorstelling Op de Ziel, toneel in de huiskamer 4 en 5 

en 6 april 
 

Lode is gelukkig getrouwd met 

Maya. Op een dag staat een 
vreemde vrouw – Anne- voor de 

deur die een schoen van Maya 
komt terugbrengen. Annes man, 

Vincent,  is verongelukt, maar 
blijkt ook drie jaar een verhouding 

te hebben gehad met Maya. 
Geschreven door Peer Wittenbols. 

Een beroemdheid in toneelland                              
De reden waarom wij dit stuk als activiteit onder de aandacht 

hebben gebracht, zit hem in de omstandigheid dat Forse Streken 
(zo heet onze toneelgroep) vooral leunt op….. pensionado ’s. 

Natuurlijk niet toen we ‘begonnen’ destijds, maar we zijn er gewoon 
mee doorgegaan, en wel met de zelf opgelegde opdracht steeds 

beter te worden! Dat lukt tot dusver best aardig, we hebben een 
vaste fanclub die ons kritisch blijft volgen. We hebben sinds ons 
bestaan als toneelgroep in totaal 7x gespeeld, in De Groene Engel 

in Oss, in De Lindenberg in Nijmegen en ook, nu voor de tweede 
keer, in de huiskamer! Als een stuk zich daartoe leent, natuurlijk. 

Dat spelen in een kleine ruimte  schept een enorm intieme sfeer 
waarbij spelers en publiek niet aan elkaar kunnen ontsnappen, bij 

wijze van spreken, en dat is nou ook precies de bedoeling! Dat 
horen we terug in de reacties van het publiek: dat houdt soms de 

adem in, of gniffelt of lacht en anderzijds spelen wij bijna in het 
gezicht van de toeschouwers…..héél spannend. Wij spelers, hebben 

minstens zo genoten als de toeschouwers. Dat kán dus, óók als je 
een senior bent!! Dat probeerde Ti-Jo destijds ook te laten zien bij 

de talentententoonstelling in oktober 2018: wij allen dragen 40-50 
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ervaring in werk en liefhebberij met ons mee: wij hebben wat te 
vertellen. 

De reacties op het stuk en ons spel maken dat we durven te 
zeggen: “we hadden wat te vertellen”.  Wij mochten 16 ASVO-leden 

als toeschouwers begroeten. En zijn daar blij mee! 
 

 
Poëzie   

 
    In de hedera 
 

    Hebben een roodborstpaartje 
 
    Een nestje gebouwd 

 
 
 

OPROEP 1 
 
De aankondiging van twee typen culturele bijeenkomsten heb ik 
nogmaals geplaatst. Zie hieronder. 

Er hebben zich namelijk dermate weinig leden aangemeld voor of 
de cultuurhistorische lezingen of de boekbesprekingen dat ik 

verbaasd ben. 
a. Zijn er inderdaad maar zo weinig geïnteresseerden? 

Dat lijkt me vreemd, gezien  het aantal deelnemers aan 

eerdere lezingen 
b. Hebben leden die zich verleden jaar aangemeld hebben 

gedacht dat dit nu automatisch ook geldt? 
Welnu daarom deze oproep: willen geïnteresseerde leden 

a.u.b. nogmaals expliciet zich aanmelden. 
Zijn er te weinig gegadigden, dan vind ik dat uiteraard jammer; 

voor me zelf maar toch ook wel voor de ASVO. 
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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. 
 

 

 

 

Geïnteresseerd? Stuur even een berichtje naar: 
akkermansrein@gmail.com 

Voor liefhebbers van cultuur 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

op het

Mondriaan-College  ?
Deel c:

culturele situatie

Interbellum
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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 

 

 
OPROEP 2 
 
Meer dan eens komt het voor dat, hoe zorgvuldig ik ook probeer te 
werken, er toch fouten in de door mij gemaakte puzzels voor-

komen.  
Het is een klassiek voorbeeld van de ‘blinde vlek’. Als je lang bezig 
bent met iets wat je schrijft of maakt, zie je op een gegeven 

moment de verschillen (lees fouten) niet meer. Ik weet niet beter 
dan hier hulp van lezers/puzzelaars in te roepen. 

Ik vraag hier concreet hulp van leden, die graag puzzelen, de 
puzzels in Bij de Tijd altijd maken om mij hierbij te gaan helpen. 

Ik zoek iemand die ik vooraf (minimaal twee weken voor 
verschijnen van Bij de Tijd) de nieuwe Filippine en Sudoku Plus kan 

sturen. Die persoon maakt de puzzels en stuurt ze mij weer tijdig 
terug. Op die manier kijken er minstens 2 personen naar en wordt 

de kans op fouten gereduceerd. 
Wilt u mij helpen, stuur dan even een mailtje naar mij en ik neem 

contact met u op: akkermansrein@gmail.com 
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Filippine nr. 21  

 
1. gassen in de atmosfeer van de aarde  

2. toekomst van het autoverkeer  
3. aardolie, aardgas, kolen  

4. stijging van de wereldtemperatuur  
5. thermische energie ook wel geothermie genoemd  

6. bedenker van An Inconvenient Truth  
7. manier om energie binnenshuis te houden  

8. energie uit waterkracht, windenergie, zonne-energie of 
biomassa 

9. zet lichtenergie om in bruikbare elektrische energie 

10. nuttige opslag voor hemelwater  
11. een van de politieke partijen die niet geloven in aantasting 

klimaat  
12. gebruikt stroom om warmte uit de lucht, bodem of het 

grondwater te halen 
13. hierin staan afspraken over het halen van de klimaatdoelen 

14. wekt elektriciteit op  met de energie die vrijkomt bij 
kernsplijting 

15. wordt aangegeven op de schaal van Beaufort 
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Sudoku Plus nr. 20 

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. 4  
 

Filippine nr. 20 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Sudoku Plus nr. 19 
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OPINIE    Rein Akkermans            
 

Vaak is het in het leven zo dat je de gewone alledaagse dingen gaat 
missen of je er pas van bewust wordt dat ze er zijn, wanneer er 

iets mis mee is. Dat is heel vaak zo met kleine lichamelijke 
ongemakken. 

Heb je bijvoorbeeld een ingegroeide teennagel, dan ervaar je pas 
aan den lijven hoe essentieel gezonde voeten en tenen zijn voor 

het lopen.   En dit geldt voor alle lichaamsdelen en onderdelen. 
Verleden jaar onderging ik een operatie 

aan mijn rechterhand: een botje onder 
de duim werd weggehaald omdat het 

kraakbeen erboven en eronder ver-
dwenen was. De hand ging na de uiterst 

vernuftige operatie in een spalk en toen 
pas ontdekte ik hoe gehandicapt je bent 
als je maar een hand kunt gebruiken: 

hoe kun je knoopjes van een shirt 
dichtmaken? Hoe te eten met een hand 

als groente, vlees of vis niet voor-
gesneden is? Hoe maak je je veters vast. Ik kan u verzekeren dat 

ik schrok van de beperkingen van het tijdelijk uitvallen van een 
hand. Maanden mocht ik bijvoorbeeld ook niet autorijden. 

Mijn laatste operatie, ja ik ben, zou je kunnen zeggen, een 
ervaringsdeskundige … mijn laatste operatie betrof een geheel 

nieuwe knieprothese. Velen zijn me voorgegaan en ik zal u niet 
lastig vallen met de details, maar … ik ben nu 6 weken verder, heb 

nog steeds veel pijn en nog een lange weg te gaan. Natuurlijk wist 
ik dat ik pijn zou hebben, maar de mate van pijn, daar was ik zeer 

zeker niet goed op voorbereid. Slechts met veel pijnstillers, 
morfinepillen en morfinepleisters kwam ik de eerste 4 weken door. 

Ik hoop dat het ziekenhuis mijn diensten om de voorlichting over 
deze operatie te verbeteren accepteert. Heel hard nodig! 

Waar ik het hier over wil hebben is een voor mij onverwacht gevolg 
van die vele morfine. Bij het afbouwen van eerst de pleisters en 
daarna de pillen, kreeg ik slaapproblemen. En niet zo’n beetje. Acht 

nachten (tot nu toe) heb ik letterlijk geen oog dicht gedaan. Artsen 
spreken van een ontwenningsverschijnsel. 
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Hoe destructief is het wanneer zoiets gewoons als slapen opeens 
hapert, stokt, verdwijnt. 

Ik had er nooit bij stil gestaan wat een 
zegen lekker slapen is. Ik ben een 

goede slaper, die altijd en overal een 
dutje kan doen. Maar nu mooi niet. 

Slaapgebrek ondermijnt je hele 
fysiek, je wordt langzaam gesloopt. 

Maar dat is het niet alleen … hoe kom 
je de nacht door als je dolgraag wilt 

slapen, maar het domweg niet gaat? 
Dan zijn 8 uur erg lang kan ik u verzekeren. 

Weer een voorbeeld van iets doodnormaals, waar je nooit bij 
stilstaat. Het is mijn bedoeling niet u lastig te vallen met mijn 

malheur, maar wel om met u te delen hoe gemakkelijk, vaak te 
gemakkelijk, we dingen die normaal altijd goed gaan in ons leven 

accepteren. 
Tel je zegeningen is een bekend gezegd. Wel, ik ben er de laatste 

maanden achter gekomen hoe waar dit is. Ik wil dan ook graag 
afsluiten met de wens dat wij allen niet altijd alles ‘for granted’  
nemen. Sta stil bij wat we hebben, koester alles wat goed gaat en 

investeer in het zo goed te houden. 
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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. 
  

 
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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