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Agenda 
  

 

Activiteiten in de kleine zaal van de “De Kortfoort” 

elke dinsdag 14.00 uur tekenen en schilderen (1) 

elke woensdag  14.00 uur tekenen en schilderen (2) 

maandag 16,23,30 sept       14.00 uur computercursus 

maandag 9 sept             13.30 uur bestuursvergadering 

   

Activiteiten deze maanden 

  3 sept koffiedrinken bij Miens 10.30 uur 

  3 sept Bijeenkomst BGG  Meteoor  14.00uur 

18 sept busreis naar Amersfoort 

24 sept fietsen met Marty en Riet 

    grote fietstocht Berghem-Maashorst 

Activiteiten langere termijn 

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

19 okt Seniorenbeurs waaraan ASVO deelneemt 

    nov ‘Terug naar school’ 

    dec kerstconcert + Glühwein na 

    dec Kerstdiner of kerstbuffet 

 
Personalia 

      

Kroonjaren 

  

06 sept  mevr M.T.F.  De Veer 85 

     

     

     

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    Dag vakantie  

                                                                                           
De eerste tekenen van het naderend einde van de vakantie 
zijn er. Het voetbal is weer van start gegaan en achter onze 

woning worden de voorbereidingen getroffen  voor de 
kindervakantieweek in Ussen, de laatste week van de 

schoolvakantie. Het klinkt misschien raar, maar het één keer 
overslaan van ‘Bij de Tijd’ geeft een gevoel van heel lang niets te 

hoeven doen. Maar ja ook hieraan kwam een einde. 
We gaan dus maar weer aan de slag, woordje voor BdT schrijven, 

nadenken over het computeren op maandagmiddag, bestuurs-
vergadering en wat er verder nog op ons pad komt. 

Vóór de vakantie schreven we al over het mooie ledenaantal, dat 
langzaam naar de 100 kruipt. Daar gaan we de komende tijd beslist 

iets aan doen, zodat we met meer dan 100 leden 2020 kunnen 
starten. 

Met de pensioenen wil het maar niet vlotten. Ik schreef er al eerder 
over dat ondanks het akkoord korting van veel pensioenen op de 

loer ligt. De rente blijft laag en door de handelsoorlog tussen de VS 
en China wil het op de beurzen ook niet echt goed gaan, waardoor 

beleggingen achter blijven lopen en daardoor ook de inkomsten van 
de pensioenfondsen. Toch maar blijven hopen dat het eens beter 

wordt. Een kleine pleister op de wonde was de verhoging van de 
AOW per 1 juli. 
Het fietsverbod in de binnenstad is dan eindelijk van start gegaan 

en het aantal fietsers begint af te nemen. Toch blijft het opletten, 
want niet iedereen houdt zich aan de regel. M.i. is die regel ook niet 

duidelijk, dat je tussen 11.00 en 18.00 uur niet mag fietsen omdat 
er dan winkelend publiek is. Gewoon verbodsborden en alleen een 

kleine uitzonderingstijd voor het bevoorraden van winkels lijkt mij 
duidelijker. Zo groot is ons centrum toch ook weer niet!! 

M’n eerste bijdrage is weer geleverd, ik wens u allen weer een 
winterseizoen toe waarin we elkaar weer vaak zullen ontmoeten, 

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

 
 

De Seniorenraad ontving laatst onderstaand verzoek: 
   

“Ik ben kees Baak van het Franse Bakkertje. 
Wij krijgen dagelijks veel ouderen over de vloer, en horen 

regelmatig hartverscheurend verhalen. 
Nu zit ik te denken, zou het niet mooi zijn dat er bv 1 of 2 keer in 

de week een vrijwilliger zit die ouderen kan helpen met allerlei 
problemen waar ze tegen aanlopen. Van een lamp vervangen tot 

hulpvraag 
Ik wil hier graag over meedenken.” 

 
De Seniorenraad heeft geantwoord zelf geen leden te hebben, maar 

dit bericht wel onder de aandacht van de drie aangesloten bonden 
te brengen met het verzoek hun leden te informeren. 

Bij deze ! 
  

Leden die dan belangstelling hebben kunnen contact opnemen per 
email: info@hetfransebakkertje.nl 
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Impressie fietstocht door de Maashorst  25 juli 
 

Kennen we die mop van….. 
Fietsen door de Maashorst, dat was het plan, ja! Maar….we gingen 

niet.  
De dag waarop de hoogste temperaturen zijn gemeten ooit (40.9 ° 

zei het KNMI) lieten we het voornemen tot grote inspanning in de 
middaguren toch maar varen. 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Maar wél lekker koffie drinken mét heerlijkheden ten huize van de 
familie Ebben. En…..van alle twaalf deelnemers kwamen alle 

‘meisjes’ + 1 van de ‘jongens’ mooi op de fiets! Dat weer wèl. Hoezo 
senioren?  

Warmte schijnt wel iets te doen met je alertheid….Ti-Jo is helemaal 
vergeten een foto te schieten. Nu moet u ons op ons woord geloven. 

Moeilijk. Ook de maanlanding in 1969 schijnt inmiddels door grote 
groepen mensen niet eens als waar gebeurd te worden aan-

genomen. Was dat ook een warme zomer? 
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TI-JO TOURS 
 
 

 
 
 

 
 
 

Bezoek aan Amersfoort    woensdag 18 september 

 

♫ Hoort, zegt het voort, we gaan naar 
Amersfoort ♫ 

 

We spraken er al eerder over, maar hier volgt nog eens de laatste 
en volledige informatie m.b.t. onze jaarlijkse grote uitstap: naar de 

historische stad Amersfoort. 
 
Programma 

 
8.30u vertrek vanaf parkeerplaats Joost van de Vondellaan 

tegenover de Da Costastraat of – aan de andere kant 
tegenover het bruggetje naar de kinderboerderij. 

10.00u aankomst stadhuisplein Amersfoort 
10.15u koffie met appeltaart bij Rijdes aan de gracht 

11.00u rondvaart: historische binnenstad 
12.00u uurtje ‘vrij’ voor lunch-activiteiten   

13.00u rondleiding met gids* 
óf            ‘vrije keus’ 

15.15u        koffie drinken* op O.L. Vrouwe Kerkhof (plein):   
          stadscafé 

15.50u        verzamelen bij bus (Stadsplein)        
16.00u  terugreis 

18.00u samen eten voor wie wil*  bij  
   ‘Bregje’, Euterpehof 3, Oss 
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Keuze-activiteiten en kanttekeningen: 
 
Het programma beslaat bijna de hele dag.  
Maar er is (*)keuze voor de liefhebbers! 

1*) Voor w.b. de rondvaart;  Ti-Jo heeft 1 boot gereserveerd (24 
personen); plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding. Willen 

er meer mensen mee dan het maximala aantal van 1 boot, dan 
kunnen deze op eigen gelegenheid gaan (bijv. een uurtje later). Zij 

krijgen een ticket van Ti-Jo 
 
2*) Deelname aan de rondleiding  is een keuze-activiteit. Wie wil, 

kan bij het VVV een gidsje kopen en/of  zelf wandelen naar eigen 
lust en mogelijkheden 

- voor een rondleiding met gids geldt het maximale aantal van 15 
personen. Ingeval van meer aanmeldingen dan 15, organiseert Ti-

Jo een tweede (of zelfs derde) groep. De gids van de rondleiding 
houdt rekening met de info van de rondvaart, dus: géén doublures 

- voor deelname aan de rondleiding rekenen we (€5,- pp) 
 

3*)Samen eten*   Eigen keuze, eigen rekening 
We zeiden het al eerder: er is gevraagd om een dag als deze af te 

sluiten met een gezamenlijk etentje. Om na te praten. Leuk. Ti-Jo 
zocht en vond restaurant ‘Bregje’ (Euterpehof 3, Oss, ‘naast’ het 

zwembad) met een keuzemenu van € 15,- voor 3 gangen. 
Drankjes komen daar nog bij hè. Tijdens de busreis inventariseren 

we het aantal deelnemers en zorgen dat er plaats is voor ons.  
 

4) Actieve deelnemers die graag zélf door Amersfoort willen 
wandelen, geven wij een paar tips. Zie hieronder. 
 

5) Wij nodigen alle deelnemers uit vanaf 15.15u het terras van het 
Stadscafé (O.L.Vrouwekerkhof) op te zoeken voor een afsluitend 

drankje (zit in het arrangement). Deelname hóeft  niet!!! U kunt 
ook zelf blijven wandelen tot 15.50u: dan naar de bus (Stadsplein). 
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Algemeen:  
Alle bezienswaardigheden en leuke plekjes zijn op loopafstand 

bereikbaar, in (vaak) nog geen 10 minuten. Evengoed had Ti-Jo bij 
het doorgronden  van de Amersfoortse binnenstad 5 km gewan-

deld! De straten zijn (soms) smal maar redelijk toegankelijk voor 
mensen met rolstoel of rollator of scootmobiel.  

  
Musea: 

• Historisch museum Flehite 
•     Mondriaanhuis 

•     Kunsthal KadE (op 18/9 gesloten) 
 

 
De binnenstad: 

• prachtige historische binnenstad 
• Leuke winkeltjes (“niet in de hoofdstraat blijven”) 

                   

 
 

 
 

       
 

 

 
 

 

 

 
 

 

                  (fourniturenwinkeltje) 

 
• genoeglijke terrasjes 

• diverse en smakelijke eethuisjes voor elke 
         portemonnee 

• de stadsbibliotheek 
•     O.L. Vrouwetoren 

Meer dan 100 m klimmen! 
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Wat kost het nou? 
 

ASVO-pakket (A.P) = busreis, koffie met gebak, rondvaarttocht,  

                                   koffie toe 
Wie ook de rondleiding (RL)  met gids wil, betaalt €5,- extra 

 

ASVOpakket € 17,50 aanmelden o.v.v : A.P. 

A.P + RL € 22.50 aanmelden o.v.v.: A.P.+RL                   

 

Belangrijk!!!! Introducés zijn van harte welkom en mogen 
mee voor dezelfde prijs als ASVO-leden! (zie blz. 13) 
 
Aanmelden op de gebruikelijke wijze: geld overmaken naar de 
penningmeester (zie laatste pagina van BdT) o.v.v. A.P./A.P.+RL 

In verband met de noodzaak van vooraf te maken reserveringen 
GRAAG 

 

aanmelden tot uiterlijk maandag 9  september  
 

O ja, Ti-Jo stimuleert: er mankeert niks aan het meenemen van 
een lunchpakketje.  

 
Voor alle activiteiten geldt: 

- Ingeval van vragen en onduidelijkheden (vervoer 
naar…) vooraf, graag mailen naar 

tineke.akkermans@home.nl of bellen naar 0412-
639698 (Tineke Akkermans) 

- Tijdens de activiteiten zelf is telefoonnummer 06 
14638567 (José Ebben) bereikbaar voor alle vragen 

 

 

 
 

 
 

 
 

Stadscafé Amersfoort, O.L.Vrouwekerkhof 3 

mailto:tineke.akkermans@home.nl
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BAG wederwaardigheden  
 

BAG staat voor Brede ActiviteitenGroep: in het illustere gezelschap 
van 7 ASVO-leden brainstormden we begin augustus uitvoerig over 

het activiteitenprogramma 2020 (en zelfs daarna). In oktober a.s. 
ligt dan een plan bij het bestuur en eind kalenderjaar 2019 hoopt 

Ti-Jo een helder plan te presenteren aan de leden.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Er zijn zóveel leuke dingen te ondernemen. Wat ‘goed’ blijkt, 

houden we erin: de variëteit in activiteiten, bezoek aan het Jan 
Cunen Centrum, koffiedrinken in de decembermaand bij 

Coppelmans en het kerstbuffet.  
Verbeterpunten zijn er ook: duidelijkheid over wat Ti-Jo-activiteiten 

zijn en wat ‘spontaan’ wordt aangeboden (denk aan de fietsmid-
dagen met Riet en Marty).  

 
Verder wil Ti-Jo met het bestuur brainstormen of we de website van 

de ASVO ook niet kunnen laten meespelen in het geven van infor-
matie en contacten maken.  

Al bij al: veel ideeën. Nu de praktijk nog. Komt goed! 

 
 

 
 



september 2019 11   

Activiteiten leden ASVO  2019 
 

1. Aanbieding 

 
Als enthousiaste thuiskok heb ik eens op een koffie-ochtend 

gepraat over mijn koken. Over wat ik zoal kook en mijn kleine 
‘thuisrestaurantje’ voor familie en vrienden.  

Mij werd toen gevraagd of ik niet eens een kookworkshop wilde 
geven. Dat verzoek ben ik al snel weer vergeten, maar onlangs 

herinnerde een ASVO-lid me eraan. Hij heeft zich ook gelijk 
aangemeld. 

De workshop vindt plaats in mijn keuken op de van Sonsbeeck-
straat 12. Er is plaats voor 4 deelnemers en er zijn dus nog 3 

plaatsen vrij. Na aanmelding kiezen we wel een datum. 
We koken Italiaanse gerechten. Lekker en niet al te ingewikkeld. 

Elke kok bereidt onder mijn begeleiding 1 gerecht. Dus we maken 
een vier-gangen-diner. Uiteraard eten we dat ook samen op. 

De kosten voor de workshop bedragen € 15,- p.p. te voldoen tijdens 
de workshop. 

  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Aanmelden bij Rein Akkermans. 

Per mail, telefoon of briefkaart. 

 
Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. 
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2. Fietsen met Marty en Riet 

 

Omdat het leuk is….elke laatste dinsdagmiddag van 
de maand:  Fietsen met Marty en Riet 
 
Dinsdagmiddag 30 juli hebben we heerlijk gefietst! We zijn naar 
Keent (tussen Ravenstein en Grave aan de Maas) gegaan. We 

waren met 8 personen. Het was wel erg warm, 30 graden, maar 
toen we naar huis fietsten werd het wat koeler, (27 º)en bewolkt. 

We zijn via Schaijk en de Erfdijk en Overlangel naar Keent gegaan 
en dan via de Hans en Grietjeweg over de dijk naar Reek en Schaijk 

weer naar huis Een hele mooie tocht van 40 km. Ik denk dat Aad 
de hele route heeft op zijn GPS. We kijken uit naar volgende keer.  

 
Volgende fietstocht is weer 24 september. 

 
Startpunt Iemhof, kant Brederostraat. 

Vertrek: 13.15u 

 
Marty 
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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! 

 
 

 
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. 

 
  

 

Actieve Senioren Vereniging  
Oss /Maasland 
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Poëzie 
 
              Fietsend langs de Maas; 

 
              genieten van de stilte. 

 
              Een zomermiddag. 

 
                            

                                     
 

                                                        Cilian 

 

 

 
 

 

 
 

 
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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Bericht van de gemeente 
 

 
 

 
 

 

 
• Dit bericht verschijnt vanwege de late aanlevering 

alleen in de digitale versie 

 

Cursus OMGAAN MET GELD 
 

Op vrijdag, 20 september 2019 start een cursus OMGAAN MET 
GELD 

 
Wilt u graag zelf uw administratie en financiën bijhouden? 

Maar lukt het niet om uw papieren op orde te krijgen of te houden? 
Weet u niet waar uw geld blijft? 

Wilt u graag meer weten over toeslagen van de belastingdienst? 
Hebt u vragen over overstappen naar een andere ziektekosten-

verzekering? 
Of u hebt andere vragen over uw financiën? 
Dan is de cursus OMGAAN MET GELD iets voor u! 

 
Informatie over de cursus  

Wanneer  start vrijdag, 20 september 2019 
Hoelang  10 bijeenkomsten; 1 keer per week 

(herfstvakantie vrij) 
Hoe laat  van 13.00 uur tot 16.00 uur 

Waar   Muzelinck in Oss 
Door    docent van IVIO-opleidingen 

Voor   inwoners van de gemeente Oss 
Kosten   geen, gratis deelname 
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Na deze cursus kunt u: 
• Post en papieren ordenen en bewaren 

• Veilig internetbankieren 

• Sparen voor onverwachte uitgaven 

• Omgaan met schulden 

• Overstappen van zorgverzekeraar, energieleverancier, 

telefoonaanbieder etc.  

 

Na deze cursus hebt u:  

• Inzicht in uw maandelijkse inkomsten (inclusief toeslagen) 

• Inzicht in uw uitgaven 

• Inzicht op welke kosten u kunt besparen 

• Duidelijkheid over verzekeringen die u nodig hebt 

 
Aanmelden of vragen? 
Aanmelden: stuur een mail naar wieducatie@oss.nl.  

Vragen: vanaf 9 september 2019 kunt u bellen naar Gemeente 
Oss, Geertje Ruijs 14 0412. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

mailto:wieducatie@oss.nl
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Filippine nr. 24  
 

 

1. probleem voor Dennis Bergkamp 

2. staat boven de Italiaanse autobaan bij druk verkeer 
3. benodigde tijd voor je naar de gate kan 

4. onverwachte tegenslag bij een autovakantie 
5. middel om spanning te verminderen 

6. fysieke reactie op een bijna auto-ongeluk 
7. niet geplande terugreis na een onvoorspoedige ski trip 

8. onmisbaar attribuut in de bergen bij sneeuwval 
9.  ‘vakantieman’ bekend van de tv 

10. een perfecte film over alleen reizen 
11. hierin gaat Julia Roberts op ontdekkingsreis 

12. geliefd spelletje voor in de auto 
13. Hopper, Fonda en Nicholson op de motor 

14. zou een reis moeten opleveren 

 
 

 

1.          
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Sudoku Plus nr. 23 

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.  

 

 
 



september 2019 19   

Oplossingen puzzels uit Bij de Tijd 2019 nr. 7  
 

Filippine nr. 23 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Sudoku Plus nr. 22 
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OPINIE    Rein                       
 

Zich aan iets ergeren is in principe niet leuk, zeker niet 
als het woord verkeerd gebruikt wordt, zoals in: “Ik 

irriteer me aan…” Dat is echt een taalfout. (wel goed is: 
‘ik erger me aan’ of ‘ het irriteert me’. 

Sorry, dat moest ik even kwijt! Wat heet ‘even kwijt’? Mijn 
‘ergernisreservoir zit meer dan vol, dat moet geleegd worden. 

Denkt u dat dit u gaat irriteren, sla dan deze ‘opinie’ gerust over. 
 
Een van de ergernissen waar ik over wil schrijven is de naar mijn 

zin te vaak ingezette ‘code rood’ of andere door een overheid 
verspreide waarschuwingen in zijn algemeenheid. 

Code rood betekent:             
“Een waarschuwing die wordt afgegeven door het KNMI. Het 

betekent zoveel als: “Dit weeralarm komt er pas na overleg tussen 
het KNMI, Rijkswaterstaat en vervoersorganisaties zoals de ANWB. 

Bij code rood speelt de impact van het weer op de samenleving 
mee: de kans op ontwrichting van de maatschappij, zoals dat 

heet”.  
In juli, bij temperaturen van ver boven de 30 graden werd deze 

code steeds afgegeven. Mij ergerde dat. Niet dat mensen gewaar-
schuwd worden voor hoge temperaturen; vooral kwetsbare 

senioren, prima, daar is niets mis mee. Wat mij ergert is de 
dramatiek waarmee zo’n waarschuwing omgeven wordt; de 

ongenuanceerdheid ervan: 
* drink voldoende 

* bescherm je tegen de zon 
* beperk lichamelijke inspanningen 
* houd de woning koel 

Geniaal! Was ik nooit zelf opgekomen. En tot wat een ontwrichting 
van de maatschappij kan het nalaten van de voorgestelde maat-

regelen wel niet leiden. Dit riekt meer naar bangmakerij dan dat 
het helpend is. 

Bang maken van mensen lijkt wel de nieuwe strategie. Een paar 
voorbeelden: 

Ik ben een enthousiaste hobbykok en kijk graag naar kookpro-
gramma’s. Zo zag ik laatst (ik meen bij de Keuringsdienst van 
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waarden) een kok die  waarschuwde voor gebakken aardappeltjes. 
Want: jawel, de bruine korstjes zijn kankerverwekkend! 

Ondertussen vraag ik me af wat eigenlijk niet kankerverwekkend 
is. Met alle respect voor zij die zelf lijden aan deze gruwelijke ziekte 

of naasten hebben die deze ziekte hebben, ik vind dit pure 
bangmakerij.  

Een ander voorbeeld: de eikenprocessierups. 
Prima om wandelaars en fietsers hierop te 

attenderen, maar wel in proportie. Ik ken 
echter mensen die zich uit angst voor die 

rupsen niet meer naar buiten durven te 
begeven. 

Of de agressieve superwesp, onlangs gesig-
naleerd in Drenthe. Alarm! Wat een helden-

moed om zo’n monster in een jampotje te 
durven vangen. 

Wat te denken ook van in ons land geïm-
porteerde exoten als het Aziatisch lieve-

heersbeestje, de tijgermug (bedreiging voor de volksgezondheid), 
Japanse duizendknoop (beschadigt funderingen), Ambrosia (ver-
lengt hooikoortsseizoen met 2 maanden) en ga zo maar door. 

Ik neem aan dat de meeste intenties van al die waarschuwers wel 
deugen, maar in ieder geval mij werken ze op mijn zenuwen en zijn 

ze contraproductief. Of ik word er inderdaad bang van of ik word er 
depressief van en besluit ze te negeren,   

Ben ik dan helemaal fel tegen ‘code rood’? 
Nee, niet principieel. Als bepaalde dingen echt zeer gevaarlijk zijn, 

is de code wel op zijn plaats. Zo zou ik zeker tevreden zijn met een 
code rood voor: 

 president Trump 
 Amerikaanse wapenwet 

 aantasting democratie in Polen en Hongarije 
 het verbieden van aan land komen boten met vluchtelingen 
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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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