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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  3 en 24 juni     14.00 uur computercursus 

maandag  17 juni            13.30 uur bestuursvergadering 

Activiteiten deze maanden 

  4 juni koffiedrinken 10.30 uur weer bij Miens 

14 juni expositie Jan Cunencentrum 

25 juni fietsen met Marty en Riet 

25 juli grote fietstocht Berghem-Maashorst grote fietstocht Berghem-Maashorst 

  

Activiteiten langere termijn 

  

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 

  

01 juni  mevr M.L.  Hack de Waard 70 

     

     

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     Gele hesjes  
 

 

Zo’n kleine 50 jaar geleden trok ik voor de eerste keer een 
geel hesje aan. Ja u leest het goed een kleine 50 jaar 

geleden.  

Het verschil met mijn eerste keer dat ik het aantrok en nu is, dat 
het toen om mijn veiligheid langs de spoorbaan ging en men het 

nu gebruikt om te protesteren. 
Soms denk ik om het souvenir uit mijn NS-tijd weer uit de kast te 

halen en het te gebruiken om mijn ongenoegens te uiten. 
Onlangs las ik weer een artikel over volle pensioenpotten, voller 

dan jaren geleden, toen voor het eerst de pensioenen niet werden 
verhoogd. Vandaag (8 mei) hoorde ik in het nieuws, dat de 
vakbonden stakingen aankondigen om tot een goed 

pensioenakkoord te komen. Een gesprek dat zich al jaren 
voortsleept en waar maar geen beslissing over wordt genomen. 

Natuurlijk is het goed, dat ook naar de toekomst van de jongeren 
wordt gekeken, zodat zij later ook een goed pensioen kunnen 

krijgen, maar zoals het nu gaat, betalen de ouderen voor de 
pensioenen van de toekomst. Het wordt echt tijd, dat er goede 

beslissingen worden genomen waar pensioenen van nu en de 
toekomst baat bij hebben. 

Een ander heikel punt is ons rijbewijs. Ouderen moeten gekeurd 
worden bij het verlengen van het rijbewijs als ze ouder dan 75 jaar 

zijn. We worden al gediscrimineerd, omdat ons rijbewijs slechts 
5 jaar geldig is en voor jongeren is dat 10 jaar. 

Al geruime tijd heeft het CBR (de instantie voor de rijbewijzen) 
problemen met het beoordelen van de keuring van ouderen, 

waardoor menig rijbewijs niet op tijd kan worden verlengd. Dat is 
niet de schuld van de oudere die zijn/haar rijbewijs op tijd verlengt, 

maar tijdgebrek bij het CBR. 
Met een verlopen rijbewijs mag je niet meer rijden en ben je niet 
verzekerd, dus staat de auto soms maanden aan de kant en moet 

je maar zien hoe je vervoer regelt. Men wil er niet aan, een bewijs 
af te geven, waarmee je tijdelijk nog kunt rijden en dat je moet 

inleveren als je het nieuwe verlengde rijbewijs ophaalt. 
Och een geel hesje zullen we niet zo snel meer aantrekken, maar 

het schuurt wel !! 
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ASVO in beweging 

 
We zijn een actieve vereniging die ook mogelijkheden tot 
wandelen en fietsen biedt. 

30 april werd er gefietst. 
Na een aantal mooie dagen een 

week eerder was het vandaag fris 
en niet echt aantrekkelijk om er op 

uit te gaan. Toch waren we met 8 
mensen die zich eventueel met 
handschoenen niet door het weer 

lieten tegenhouden.  
Gestart bij de Iemhof gingen we 

door het Geffense bos richting 
Nuland, de A59 onderdoor en langs o.a. een Wetering naar het 

rustpunt Pimpernel. Vandaar weer via een andere route terug naar 
het beginpunt. Een mooie afwisselende fietstocht, 32 km. 

 

7 mei wandelen bij het Bomenpark 

 
Met een GPS-app had ik een afwis-
selende wandeling uitgezet. Een aantal 

wandelaars heeft op 6 mei kennis 
gemaakt met de GPS-app en deze op 

hun eigen telefoon geïnstalleerd. 
Zij hebben de wandeling gemaakt met 

de aangegeven route op hun telefoon 
en dat ging prima. Bij een klein 

probleempunt is iedereen toch op de 
juiste route uitgekomen, wat natuurlijk 

de bedoeling is van zo’n App. 
Enkele wandelaars hebben een korte 

route om het meer heen gelopen. 
Uiteindelijk troffen we elkaar weer in 

het restaurant, waar inmiddels nog enkele theedrinkers waren 
gearriveerd. Met 18 leden hebben we een prima middag beleefd. 
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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. 
  

Reacties op oproep lezingen 

 
Tot mijn leedwezen heb ik moeten constateren 

dat slechts 4 leden interesse getoond hebben 
in of de lezingen of het praten over boeken. Dat 

is teleurstellend, temeer daar het juist leden 
waren die mij geraagd hebben weer te begin-

nen met lezingen.   
Blijkbaar sluiten de door mij voorgestelde 

onderwerpen niet aan bij de interesse van onze leden. Dat kan zo 
zijn. Voor door u voorgestelde onderwerpen sta ik open, maar ik 

kan u niet beloven die te kunnen inlossen”.  
 

 

Koffiedrinken bij Miens 
Nelson Mandela Resort is van eigenaar veranderd en en passant 

zijn de koffieprijzen behoorlijk verhoogd (koffie 2,85, cappuccino 
3,10). Daarom keren we weer terug naar Miens in het centrum. 

W.B. OPROEP 2 
 
Ik ben verheugd te kunnen melden dat Fenneke Homan heeft 

aangeboden mij te helpen bij de vooraf correctie van de Filippine. 
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TI-JO TOURS 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Om onszelf ‘bij de les’ te houden, leggen we jaaragenda er maar 

naast. Zo zien we in één oogopslag wat we (Ti-Jo) nog te bieden 
hebben voor de liefhebbers. 

Dinsdag 28 mei staat de eerste fietstocht op stapel voor de 
Actieve Asvo-ers. U mag zonder vooraankondiging gewoon komen 

naar het afgesproken punt:  

Iemhof/kant Brederostraat.  Om 13.15uur!  
 

Buurman, vriend of kleinzoon die er toevallig is, mag/mogen 
gewoon mee. Er zijn geen kosten aan verbonden. Marti en Riet, 

de organisatoren,  beginnen met een bescheiden tocht van 4-5 
kwartier (o.i.d) en onderweg of na afloop is er tijd voor een kopje 

koffie (graag zelf betalen). Verder zijn er geen kosten aan 
verbonden. 

Dinsdag 25 juni is er weer zo’n fietstocht: tot oktober elke 
laatste dinsdag van de maand. 

 
Vrijdagmiddag 14 juni gaan we met wie wil naar het Jan Cunen 
Centrum: er is dan een tentoonstelling van grafisch kunstenaar 

Hendrik Valk, ‘Meester van de klare lijn’.  
Hanneke Bruijns (ASVO-lid en zelf beeldend kunstenaar) gaat u 

leuke dingen vertellen over ‘kijken naar kunst’. Daarnaast is er een 
tentoonstelling ‘Market Garden’, het lokale verhaal over de 

Bevrijding van Oss. Genoeg voor een fijne middag. We stellen voor: 
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14.00u verzamelen bij de ingang van het JCC (kant café). Mensen 
met rollator of rolstoel kunnen aan de kant van de Molenstraat het 

afritpad nemen. In het museum is een lift 
Alnaargelang maken we groepjes, maar lekker zelf rondstruinen is 

natuurlijk ook prima! 
Vanaf 15.30u is er voor de liefhebbers koffie met wat lekkers en 

hebben we tijd om wat na te praten 
Graag opgeven tot  uiterlijk 7 juni a.s. bij de penningmeester (zie 

bankrekening blz. 18): betalen  betekent aanmelden!  
 

€   3,    voor mensen mét een museumjaarkaart 
€ 13,-    voor mensen zónder musemjaarkaart 

€  3,-    voor wie komt voor alleen een kopje koffie; dan bent u 
welkom vanaf 15.30u 

Er is met opzet gekozen voor een andere dag dan dinsdag of 
donderdag. Ti-Jo kijkt of dat bevalt.  

Uw gastvrouwen op deze middag zijn: 

 
1. Hanneke Bruijns     tel  06 30872958 
 

 
 

 

2.  Corry van Nuland   tel 06-38187720 

 

 

 

 
 

 
 

 
Bereikbaar op vrijdagmiddag 14 juni tussen 13.00-17.00u 

PS. Introducees zijn overigens van harte welkom, zonder extra 
      bijbetaling. 
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Jaarplanning activiteiten ASVO 2019 
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Vrijdag 25 juli nodigt Ti-Jo u uit mee te fietsen vanaf Berghem 

naar De Maashorst. U ziet: er valt genoeg te bewegen (☺) 
We beginnen om 11.00u met koffie in de tuin van JO van Ti-Jo. Met 
wat lekkers!!! Dan fietsen we een beproefde route (bedacht en 

uitgeprobeerd door JO, Geert Ebben, Gerry van Hinthum en Rien 
Bakker naar en door De Maashorst. Onderweg gaan we picknicken 

(zelf brood meenemen) en om ongeveer 15.00u zijn we weer terug 
in Berghem (of thuis) 

Opgeven tot uiterlijk vrijdag 19 juli a.s. Over een financiële 
bijdrage volgt nog nader bericht. 

 
         Zet u alvast in de agenda dat: 

    16 augustus een bezoek aan Kunstcentrum en Beeldentuin Sous- 
    Terre in Lithoyen met BBQ na (in/bij De Kortfoort) 

    18 september a.s. de busreis naar Amersfoort!   
    Ti-Jo heeft ook al veel lol om het onderwijsprojectje in november, 

    trouwens ….om het héle najaarsprogramma. 

 

Film kijken 
Voor de geplande filmochtend van april j.l. was erg weinig animo. 

Ti-Jo denkt: bewaren voor het najaar en natte en koude dagen. 
Vindt u er wat van? Laat het ons eens weten. Leuk! 
(tineke.akkermans@home.nl) 

 
Poëzie   

 

    Pluizig bolletje 

    voor mijn voeten op het pad; 

    jong bruin bosmuisje. 

 

 

      

 

 

                                                                        Cilian 

mailto:tineke.akkermans@home.nl
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Filippine nr. 22  

 

1. benaming voor duivels 
2.   doet de paus bij iemand die een wonder heeft verricht 

3.   verschijnt als eerste ‘Ghost’ aan Scrooge in de nacht voor 
      Christmas 

4.   eerste genoemd bij maken van het kruisteken 
5.   popfestival in Zuid-Limburg 

6.   schrijver van ‘Het labyrint der geesten’ 
7.   verschijnt als Aladin over de lamp wrijft 

8.   een gevoel van blije- en/of emotionele betrokkenheid 
9.   … in de fles; sprookje van gebroeders Grimm 

10.   zo werd Godfried Bomans door velen beschouwd 
11.   naar deze heilige is een beroemde basiliek in Maastricht  

        genoemd 
12.   hiernaar gaat de ik-figuur uit de roman van Jan Wolkers terug 

13.   valt 10 dagen na hemelvaart 
14.   eigenlijke titel van Sinterklaas  
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Sudoku Plus nr. 21 

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. 5  
 

Filippine nr. 21 

 
Sudoku Plus nr. 20 
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OPINIE    Rein Akkermans       Leugentje om bestwil     
 

Deze maand werd door de gerenommeerde Amerikaanse 
krant The Washington Post bekend gemaakt dat president 

Trump sinds zijn aantreden meer dan 10.000 aantoonbare 
leugens heeft verteld. Dat betreft wel echte leugens en 

daar wil ik het hier niet vooral over hebben.  
Ik wil het hebben over het bekende ‘leugentje om bestwil’?  

Hiermee luistert het evenwel toch vrij precies. Wanneer houdt een 
leugen(tje) op een leugen(tje) te zijn en wordt het gewoon de boel 

belazeren? 
Ik ben opgegroeid met een oudere broer die, laat ik het zo stellen, 

een bijzonder rijke fantasie heeft. Wij sliepen in het ouderlijk huis 
samen op één zolderkamer. Vaak vertelde hij mij in het donker voor 

het slapen gaan een zelfverzonnen verhaal. En altijd zorgde hij voor 
een ‘cliffhanger’ voordat hij stopte. Nooit hielp mijn bidden en 
smeken om door te gaan, hij was onverbiddelijk: al op jonge leeftijd 

was hij zich zeer bewust van het verschil tussen verbeelding en 
werkelijkheid. Diezelfde, door mij zo bewonderde, fantasie ge-

bruikte hij ook als puber om zich uit penibele situaties te redden. 
Daarbij nam hij het niet zo nauw met de waarheid. Ik herinner me 

nog goed de dag dat hij mijn vader, die ons huiswerk overhoorde, 
weer eens vertelde dat hij weer geen huiswerk had. Zo wilde hij het 

drama voorkomen van steeds opnieuw naar boven gestuurd te 
worden, omdat hij zijn werk niet goed gedaan had. Die keer 

geloofde mijn vader hem niet, belde een klasgenoot en kwam zo 
achter de waarheid. Het huis was toen te klein voor mijn broer. 

Dit laatste voorbeeld noem ik zelf geen ‘leugentje om bestwil. Ja, 
ik snap de ‘bestwil’ wel, maar het was gewoon een dikke leugen. 

Ook ik zelf -het bloed kruipt kennelijk waar het niet gaan kan- neem 
het niet altijd even nauw met de waarheid. Een opvallende 

overeenkomst met mijn broer is, dat ik daarbij zelf ook mijn eigen 
‘bestwil’ voorop stel. 

Bij mij betreft het bijna altijd verhalen die ik vertel over mijn jeugd. 
Laat ik voorop stellen dat ik werkelijk als kleine jongen veel 
meegemaakt heb. Bijna niet te geloven zo veel. Mede door toedoen 

van mijn oudere broer waren hij, wat vrienden en ik altijd uit op 
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‘avonturen’ en ‘kattenkwaad’ uithalen. Opvallende constante hierbij 
was altijd, dat wanneer iets verkeerd afliep, dat altijd mij betrof. 

Een voorbeeld: wij gaan op de fiets naar België (wij woonden in 
Maastricht) om ergens ‘kersen te jatten’. Als we allemaal in de 

kersenbomen ons tegoed doen aan de sappige morellen verschijnt 
de boer. Iedereen weet zich bijtijds uit de voeten te maken, behalve 

… u raadt het al, ik. Ik was in mijn jeugd bijzonder klein en mijn 
broer had mij dan ook moeten helpen in de boom te klimmen. 

Zonder hulp kon ik er dus ook niet uit en zo kon de boze boer mij 
in mijn nekvel grijpen. 

Een ander veel voorkomend voorbeeld: bij de Jeker, een klein 
riviertje in Maastricht, stond aan de oever een boom met van die 

lange slierten. Als je halverwege het talud opzij van de brug naar 
de boom sprong, kon je slierten vastpakken en zwaaide je net tot 

over de helft van het riviertje. Op het hoogste punt moest je de 
slierten loslaten en met enige behendigheid bereikte je dan net de 

overkant. Mij was dit ook al vaker gelukt. Tot de keer dat ik weer 
eens aan de beurt was: ik maakte een mooie sprong, had een 

mooie bos slierten te pakken en … die hele bos brak af en ik 
donderde in het water. 
Dit soort onfortuin was voor mij aan de orde van de dag. Wie zakte 

er door het ijs, wie vloog op het strand van de schommel en kreeg 
die vervolgens in de terugzwaai tegen zijn hoofd; wie kreeg kramp 

halverwege het overzwemmen van een meer en wie moest uit zee 
gered worden toen een met grote moeite bereikt vlot -de rode vlag 

hing uit- omsloeg … 
Hoewel ik steeds de rol van de schlemiel heb in al die verhalen, 

vertel ik ze toch graag. Het zijn ook mooie verhalen. Ondertussen 
weet ik echter niet meer helemaal zeker of het precies zo gebeurde 

als ik vertel of dat ik het mooier, spannender maak dan het was. Ik 
denk soms zeker dat laatste: geleerd van mijn broer om wat ze 

noemen een verhaal op te ‘pimpen’. Het zal wel niet toevallig zijn 
dat ik inmiddels twee romans geschreven heb. Die fantasie in mijn 

hoofd moet eruit. Verhaal en werkelijkheid lopen daar zeker door 
elkaar. Bij de presentatie van mijn tweede roman “De weg kwijt” 

heb ik mijn broer gevraagd de inleiding te verzorgen bij de 
boekpresentatie. Dat heeft hij zeker verdiend. 
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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. 
  

 
 3 juni 2019, 19.30  21:30 uur 

  
Als het thuis moeilijker gaat. 
 

1 juli 2019, 19.30  21:30 uur 
 

Begrijpen van gedrag bij dementie. 
 

http://www.regelzorg.nl/
http://www.alzheimer-nederland.nl/
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Adressen   ASVOss / Maasland 

Bestuur 
Secretariaat 

Dhr. J.K. Groot (Jaap)  
0412 624726,  

j.k.groot@hccnet.nl 

Ledenadministratie  

Dhr. G. Bogaers (George)  
0412 637501 

georgebogaers43@gmail.com   

Geef al uw wijzigingen, dus ook 
persoonlijke, door aan de 

ledenadministratie. 

Voorzitter 
Dhr. A.J.M. Wildenburg (Aad), 

0412 633372; 

aad.wildenburg@kpnplanet.nl 
 

Penningmeester 
Dhr. G. Ebben (Geert) 

0412 650519 

ebbengeert@gmail.com 
 

Bestuurslid activiteiten 
Mevr. J. Ebben (José)  

0412 650519 

ebbenjose@gmail.com 

 PR & communicatie 
 Dhr. R. Akkermans (Rein) 

 0412-639698  

 akkermansrein@gmail.com 
 

  

Coördinator Lief en Leed 

Mevr. Wildenburg-Saalbrink 

(Cilian) 
  

0412 633372; 

aad.wildenburg@kpnplanet.nl 
 

  

Webmaster 

Johan Niewohner 

Web: asvossmaasland.nl 

Mail:  info@asvossmaasland.nl 

Bankrekening 

IBAN: NL66 RBRB 0928 9248 74  
t.n.v. ASVOss, Maasland 

Activiteiten “De Kortfoort” Floraliastraat 93, 5342 BH Oss  

0412 636 310 

 

Contactpersonen voor de speerpunten van de BBG 

Wonen                      Brenda Bakker  b.cramer2@kpnplanet.nl 

Fietsen centrum        Jaap Groot j.k.groot@hccnet.nl 

Computer                    Rein Akkermans  akkermansrein@gmail.com 

Mantelzorg                 Lydia vd Vossen  lydiavandervossen@hotmail.com 
Wijkteams                  Geert Ebben  ebbengeert@gmail.com 

 

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