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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) 

niet in juli, augustus        computercursus 

maandag  12 aug             13.30 uur bestuursvergadering 

Activiteiten deze maanden 

02 juli koffiedrinken bij Miens 10.30 uur 

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 grote fietstocht Berghem-Maashorst 

Activiteiten langere termijn 

06 aug koffiedrinken bij Miens 10.30 uur 

18 sept busreis naar Amersfoort 

19 – 17 okt Dutch design week (ergens in die week) 

19 okt Seniorenbeurs waaraan ASVO deelneemt 

    nov ‘Terug naar school’ 

 
Personalia 

      

Kroonjaren 

  

12 juli  mevr J.E.E.  Ebben-van der Linden 70 

08 aug mevr E.J.J. Mink-Hamers 90 

12 aug dhr Th.M. Kolk 90 

25 aug dhr J. Vink 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    Pensioenen                                                                                              
 

 

Het blijft een telkens terugkerend onderwerp: op dit 
moment (14/6) stemmen leden van de FNV over het 

onlangs bereikte principeakkoord.  

Maar als ik vanochtend de krant doorblader, liggen er al weer 

nieuwe beperkende maatregelen op de loer. Er moeten strengere 
rekenregels komen, waardoor het indexeren van pensioenen nog 

zwaarder wordt. Dachten we met het principeakkoord er wat beter 
voor te komen staan, is dat nu al weer onzeker. 

Trouwens, ook het principeakkoord zou niet voor iedereen zo 
positief zijn. Ik hoorde al weer geluiden, dat de babyboomers er 

weer op vooruit gaan, terwijl de groep daarna weer het kind van de 
rekening wordt. Die babyboomers “hebben het toch al hun hele 

leven zo goed”!! Waarschijnlijk bedoelen de klagers de tijd, dat ze 
zelf meemaakten hoe goed hun ouders het hadden. Nee, de jaren 
na de oorlog daar hebben ze geen weet van. Die jaren waren voor 

velen geen vetpot. Vakantie 1x per jaar was beslist niet voor al die 
boomers weggelegd. Een dagje naar de dierentuin of de Efteling 

(zonder al die grote attracties van nu) maakte vriendjes en 
vriendinnen al best jaloers. 

Ja de babyboomers profiteren nu van hun (bijna) afbetaalde 
hypotheek, maar hebben daar jaren veel voor ingeleverd, zeker in 

periodes dat de rente hoog stond. 
En ja, als je het zo goed hebt, mag een keertje overslaan van de 

indexering geen probleem zijn toch?? Bleef het maar bij een 
keertje, dan was dat nu geen probleem. 

De mogelijke kortingen op pensioenen die er aan kunnen komen, 
zullen het voor menigeen nog minder goed maken, dan men denkt 

dat het is. 
Ik word soms ziek van al die geluiden over hoe goed de ouderen 

het hebben; het wordt vaak zo overschat en mensen zonder 
pensioen worden helemaal vergeten. Alleen AOW is beslist geen 

vetpot. 
Ik kan me eigenlijk niet herinneren, dat wij een probleem hadden 

omdat onze ouders het beter kregen of was dat omdat voor ons het 
pensioen nog waardevast leek?? 
 



4 Bij de Tijd 

Impressie van uitstapje Hoge Veluwe 

Op woensdag 15 mei scheen de zon speciaal voor de ASVO-leden. 

Omdat we over meerdere auto's beschikten, konden we aan alle 
verzoeken om een lift tegemoet komen. Eigenlijk ben je al in 3 

kwartier op de plaats van bestemming. Ti vindt dat nog steeds 
verrassend. Dankzij de nodige (en verzamelde) kortingsbonnen van 

de bankgiroloterij konden we ook nog eens met korting naar 
binnen. Daar heeft Ti-Jo weer lol om, want daardoor konden we de 

koffieronde nog eens uitbreiden.  

Nu heeft menigeen wel eens het 

Kröller-Müller Museum bezocht, of slot 
Hubertus. Maar... vaak lang geleden. 

In ieder geval leverde de rit naar het 
bezoekerscentrum weer een nieuw en 

betoverend overzicht van de ver-
schillende landschappen die dit park 

herbergt: bos, zandgronden, heide-
velden ... Onderweg troffen we gezelschappen mensen met 

camera's met reuzenlenzen en opnameapparatuur. Een tv- of 
filmopname misschien? 
Vogelspotters hoorden wij later, al weten we helaas niet welke 

bijzondere vogel(s) het doelwit was/waren.  
Vanaf het terras van het Bezoekerscentrum maakten we plannen 

voor de dag. Jas uit, wandelschoenen aan of op de (verrassend) 
lichte fietsen van het park zelf. Er werden zelfs  elektrische  fietsen 

gehuurd. Twee mensen zochten het Kröller-Müller Museum op, de 
rest toog in groepjes op pad. Deze ogenschijnlijk simpele activiteit 

blijkt steeds weer boeiend. Al wandelend of fietsend belééf je, 
ontmoet je elkaar, waait je hoofd schoon. Onderweg werd al 

naargelang gepicknickt en om 15.30u ontmoetten we elkaar weer 
op de afgesproken plek. Sommigen met een gebronsd ( althans dat 

zou het worden) gelaat. Daar sloten we de dag af met een kop thee 
of een koel pilsje. Zeer tevreden over deze dag en het heerlijke 

voorjaar. De dag erop regende het! 
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 Foto’s  van uitstapje Hoge Veluwe (George Bogaers) 
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Impressie van bezoek Museum Jan Cunen   
 
Vrijdagmiddag 14 Juni zijn naar het museum Jan Cunen geweest. 
Er waren twee interessante tentoonstellingen te zien. Hendrik Valk, 

kunstenaar van de klare lijn en Market Garden in Oss. 
Hanneke Bruijns vertelde enthousiast over Hendrik Valk en hoe je 

een schilderij in je op kunt nemen. Ook beantwoordde zij onze 
vragen. 

Na het bekijken van de tentoonstellingen werd er koffie of thee met 
wat lekkers genuttigd in het museum café. 
Het was een leerzame en gezellige middag. 

 
Corry van Nuland 
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Poëzie   
 
 
                                     

                                     Een goudgele gloed: 

                                     licht over de boomkruinen. 

                                     Een zomeravond. 

                                           

                                              

 

 

              Cilian 
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TI-JO TOURS 

 
 

 
 
 

 
 
 
Donderdag 25 juli nodigt Ti-Jo u uit mee te fietsen vanaf Berghem 
naar De Maashorst. Per E-bike of per gewone fiets. Misschien gaan 

we daardoor in twee groepen, maar de route en bestemming zijn 

eender.  U ziet: er valt genoeg te bewegen bij de ASVO (☺). U moet 
rekenen op ongeveer 30-35k m fietsen.    
We beginnen om 11.00u in de tuin van JO (van Ti-Jo). Met koffie 

en 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). We vragen een kleine bijdrage van €2,50. 
Graag opgeven vóór uiterlijk vrijdag 19 juli a.s. op de vertrouwde 

manier: betalen is opgeven! Introducés zijn ook welkom! 
 

         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). Van 14.00u- 
    20.00u 

    18 september  het jaarlijkse gróte uitstapje. Deze keer met de 
     bus naar Amersfoort!   

     Over deze beide activiteiten ontvangt u tijdig gedetailleerde in- 
     formatie: over vervoer, inhoud van de activiteit en gevraagde  

     eigen bijdrage. 

Ti-Jo vraagt altijd u in te schrijven tot uiterlijk een week vóór de 

afgesproken datum. 
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Jaarplanning activiteiten ASVO TiJo  2019 

 

 
Jaarplanning activiteiten leden ASVO  2019 
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Over ledenwerving   
 
Een jaar gelden dreigde de ASVO qua ledenaantal onder de zestig 
uit te komen. Toen heeft het bestuur stappen gezet om het aantal 

leden te vergroten. En met succes! Laatst meldde zich lid nummer 
97 aan. Op nu naar de 100!! 

Daarom de volgende aanbieding: 
De huidige contributie bedraagt €30 per jaar voor bestaande 

leden. Voor nieuwe leden die zich aanmelden in de periode 
januari t/m juni bedraagt de huidige contributie eveneens 
€30. Voor leden die zich aanmelden in juli bedraagt de 

huidige contributie €15. Vanaf augustus wordt dit bedrag 
voor iedere volgende maand met €2,50 verminderd. 

 
En ook de volgende aanbieding. 

 
 

Introducés mee naar Amersfoort met korting 
 
18 september gaan we met de bus naar Amersfoort. Daar krijgen 

we een rondwandeling en een boottocht. Hartstikke leuk. 
Het bestuur roept leden op deel te nemen aan deze activiteit EN 

één of meer introducés mee te nemen! Betalen de introducés 
normaal een hogere prijs, voor deze trip kunnen ze mee voor de 

ledenprijs. Die prijs en ook nadere informatie over aanmelden, 
betalen etc. volgen nog. Omdat voor augustus geen nieuwe Bij de 

Tijd verschijnt, komt die informatie per email. 
We hopen dat introducés die mee gaan enthousiast zijn en lid willen 

worden. 
Zegt het voort! 
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Fietsen met Marti en Riet 
 
Er was regen voorspeld . We zijn daardoor maar met 4 deelnemers 
gestart. We hebben lekker door kunnen rijden .Doel van de tocht 

was: De abdij van Berne in Heeswijk ,daar hebben we koffie en 
warme chocomel met slagroom genuttigd en een lange pauze 

gehad. Er kwam een gids bij ons zitten die heel goed kon vertellen 
over het brouwen van bier ,maar ook over de abdij ,de mooie tuin 

en natuurlijk de paters. Daarna zijn we nog achter het kasteel van 
Heeswijk gefietst en door de bossen, langs Kersouwe, over kleine 

paadjes naar huis gegaan. De tocht was 40 km. We hebben het 
droog gehouden, maar erg warm was het niet. Deelnemers waren 

Arnold [nieuw lid] Rien, Riet en Marti.  
Dinsdag 25 juni is er weer zo’n fietstocht: tot oktober elke 

laatste dinsdag van de maand. 
  

 

 
Marti 

  

 

 

 

 
 

Elke maand is er op dinsdagmiddag een Cine Plus voorstelling bij 
Kinepolis voor 50-plussers. Om 13.30 uur wordt u ontvangen met 

een kopje koffie en wat lekkers en daarna is er een film. 
 

Dat alles voor de voordelige prijs van 7,25 euro per persoon. 
Er wordt een gevarieerd aanbod getoond van de beste en leukste 

films van het afgelopen jaar. 
 

Kijk voor het aanbod op Kinepolis en vul in: Cine Plus voorstelling 
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Fietsverbod voetgangersgebied van het centrum Oss 
 
In een eerder Bij de Tijd schreef de BBG over de zorg van ASVO 
leden over het fietsen in het stadscentrum. 

Welnu, de gemeente heeft passende maatregelen genomen. Wij 
zijn hier blij mee! 
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Filippine nr. 23  
 

  

 

1. maakt reclame over maatschappelijke problemen 
2. boegbeeld van ‘Je moet de groenten van Hak hebben’ 
3. het bevorderen van begrip tussen organisaties en 

doelgroepen 
4. prijs voor slechtste commercial 

5. de stem van ‘Pas op, geld lenen kost geld.’ 
6. activiteit om verkoop van product te bevorderen 

7. reclame voor ‘Wie is er niet groot mee geworden.’ 
8. boegbeeld van de nieuwe Jumboreclames 

9. het gebruik van goederen en diensten ter bevrediging van 
behoeften 

10. prijs voor beste commercial 
11. stem van de AH-hoofdhamster 

12. acteur, was jarenlang boegbeeld van de AH-reclames 
13. bezwaar maken tegen iets 

14. geld geven voor promotie van een dienst of product 
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Sudoku Plus nr. 22 

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. 6  
 

Filippine nr. 22 

 
Sudoku Plus nr. 21 
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OPINIE    Rein                   vrouwen – sport - vrouwen 
 

Voor een sportliefhebber als ik ben, 
zijn  de maanden juni en juli een 

feestje. Veel grote sportevene-
menten op de tv: wk voetbal 

dames, UEFA Nations League 
voetbal halve finale en finale  

heren, wielrennen het Criterium du  
Dauphiné, de Tour de France, 

volleybal de Nations League dames,  
tennistoernooi in Rosmalen het 

Libéma Open, Wimbledon, Formule 1 race Canada, volleybal 
Nations league dames, US Open Amerika golf, EK handbal 

kwalificatie, hockey Pro League dames en heren, atletiek  de FBK 
spelen, de Diamond League in Rome, Oslo, Rabat … en dan vergeet 
ik waarschijnlijk er nog een aantal te noemen. Eerlijk is eerlijk, een 

indrukwekkende rij.  
Nu ik na mijn knieoperatie niet op vakantie kan, kijk ik ook meer 

dan anders naar al die sport op tv. De ene sport bekijk ik met meer 
genoegen dan de ander, maar ik ben niet echt eenkennig. In mijn 

jonge jaren beoefende ik ook zoveel mogelijk sporten tegelijkertijd, 
liefst in clubverband en in competities. Ik voetbalde, volleybalde, 

zwom, tenniste, basketbalde en deed aan atletiek. 
Was ik in het kiezen van de sport niet eenkennig, dat was ik wel in 

de keuze met wie ik sportte: met sterke spelers, maar vooral met 
sterke mannelijke spelers. Ik kan me niet herinneren in mijn jonge 

jaren ooit met meisjes gesport te hebben. Wel, dat is in de loop der 
tijd sterk veranderd. Dat begon met tennissen, waar ik regelmatig 

in de dubbels met een vrouwelijke partner speelde.  En nu, bij het 
golf is het volstrekt normaal dat mannen en vrouwen samen spelen. 

Vreemd genoeg niet in wedstrijden, maar anders wel, veel zelfs. 
En hoe bevalt me dat? Uitstekend!  

En dat brengt me weer bij het kijken naar sport op de tv. Bevalt 
het kijken naar sport van vrouwen me nu ook? Ja, volmondig ja! 
Tot mijn eigen verbazing kijk ik tegenwoordig dikwijls liever naar 

vrouwen- dan naar mannensport. Voor mij heeft dat minimaal twee 
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redenen: op de eerste plaats de resultaten, maar in sommige 
sporten toch ook de aard van het ‘spelletje’. 

Wat betreft de resultaten: laat ik maar eens wat namen van 
vrouwen noemen in sporten waar de mannen achter blijven:  

 

 
Atletiek: Dafne Schippers, Sifan Hassan, Nadine Visser 

Zwemmen: Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk 
 

Wat betreft het ‘spelletje’: na de successen van Ajax en het 
Nederlands mannenteam onder Ronald Koeman, kijk ik weer met 

meer plezier naar de mannen. Maar de laatste jaren keek ik bijna 
alleen naar de vrouwen. Vrouwenvoetbal in Nederland is nog in 

ontwikkeling, het spel moet sneller en ook speltechnisch moet het 
beter, maar speelsters als Martens en Miedema zijn een lust voor 
het oog, spelen vrij en ongecompliceerd voetbal. Vrouwen zie je 

ook zelden ‘zeiken’ over scheidsrechterlijke beslissingen. Voor mij 
een verademing, wat de misantroop  en zelfbenoemde voetbaldes-

kundige Johan Derks (“niet om aan te gluren”) kijkers ook probeert 
wijs te maken.  

 
 

 
 

 
 

 
Zo kijk ik zelf ook liever naar vrouwentennis, met Kiki Bertens 

bijvoorbeeld, en zie ik ook liever de Nederlandse dames volley-
ballen, dan de heren. Voor beide damessporten geldt dat het 
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minder op kracht gebaseerd is, meer variatie kent en dus leuker is 
om naar te kijken. 

Voor mijn nieuwe roman doe ik o.a. ook research naar de rol van 
vrouwen in de politieke studentenbeweging eind jaren “60. 

Dit doe ik, omdat ik denk 
dat de vrouwenbeweging 

het enige tastbare resul-
taat is van de strijd uit 

die tijd. De tweede 
feministische golf krijgt 

namelijk in de jaren “70 
gestalte. Zelf zat ik toen 

op de universiteit in een 
projectgroep met drie 

meisjes en 9 jongens. 
Wij, jongens hadden 

altijd het hoogste woord 
en vochten als haantjes de meiden bijna de tent uit. Met 

terugwerkende kracht heb ik spijt van mijn rol in die tijd en heb ik 
me heilig voorgenomen vrouwen anders, eerlijker en vooral als 
gelijkwaardig te behandelen. Het is niet aan mij om te beoordelen 

of me dat gelukt is, maar ik hoop het van ganser harte! 
Mijn ervaring  is dat samenwerken met vrouwen, of dat nu de 

werkvloer is, bestuur, ontspanning of sport, bijna altijd een 
toegevoegde waarde heeft. Gesprekken gaan niet meer eerst en 

vooral om ‘het gelijk’ wie het hardst roept, wie het langst aan het 
woord is. Feminiene waarden als de zorg voor anderen, werken om 

te leven en niet andersom, zoeken naar overeenkomsten i.p.v. 
verschillen,  gericht zijn op welzijn en kwaliteit van leven … mijn 

hart gaat er naar uit.  
Hoe zou een land als Amerika functioneren onder een vrouwelijke 

president. Ik had het graag meegemaakt met Hillary Clinton. 
Natuurlijk is een vrouw aan de leiding geen garantie voor beter, 

eerlijker bestuur. Kijk bijvoorbeeld naar May in Engeland of Marie 
le Pen in Frankrijk. 
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Mijn schoondochter is   
‘gelukslobbyist’ van 

beroep. Een wat opge-
klopte naam voor werk 

dat erop gericht is 
vrouwen te helpen bij 

het realiseren van hun 
dromen; in vereniging 

politiek, buurt, maakt 
niet uit.  

Zij heeft geparticipeerd in het campagneteam van Hillary Clinton in 
Florida en brengt nu de daar opgedane ervaringen in campagne 

voeren en doelen verwezenlijken in de praktijk.  
Ik noem haar hier als een aansprekend voorbeeld van hoe vrouwen 

zich inzetten voor een betere, gelukkigere samenleving. Mijn 
volledige steun heeft zij. Ik kan haar van harte aanbevelen! 

  
  

 
 
 

Bericht van Ons welzijn  

 
De komende maanden start bij ONS welzijn de inschrijfperiode voor 

de cursussen Meer Bewegen voor Ouderen voor het nieuwe 
cursusjaar 2019-2020. In tegenstelling tot eerdere berichten zal 

ONS welzijn dus voor het nieuwe cursusjaar weer de inschrijving 
en administratie van de cursussen verzorgen. Wanneer de les data 

zijn afgestemd met de docenten zullen zij aan de cursisten het 
inschrijfformulier voor het nieuwe cursusjaar overhandigen. ONS 

welzijn hoopt natuurlijk dat u zich weer inschrijft voor het nieuwe 
cursusjaar.    

 
Met vriendelijke groet,  

Miriam van der Smissen   Bestuurder  
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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. 
  

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 

Bankrekening 

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

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 
 

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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	De voorzitter aan het woord    Pensioenen

