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Agenda 
  

 
 
  

 

 

Activiteiten in de kleine zaal van de Kortfoort 

elke dinsdag 14.00 uur tekenen en schilderen (1) 

elke woensdag  14.00 uur tekenen en schilderen (2) 

maandag 7, 21, 28 okt        14.00 uur computercursus 

maandag 14 okt             13.30 uur bestuursvergadering 

   

Activiteiten deze maand  

01 okt   koffiedrinken bij Miens 10.30 uur 

08 okt Herfstwandeling Herperduin 

22 okt Bezoek aan Dutch design week   

19 okt Seniorenbeurs waaraan ASVO deelneemt 

    

Activiteiten langere termijn 

20 nov  ‘Terug naar school’ 

     dec kerstconcert + Glühwein na 

     dec Kerstdiner of kerstbuffet 

  

 

Personalia 

      

Kroonjaren 

  

24 okt mevr G.M.J.  Pieper-Nijland 75 

31 okt Dhr. J.K. Groot 65 

     

     

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     Bewegen 
 

 

In de enquête die veel leden begin dit jaar hebben in-

gevuld, werd duidelijk, dat bewegen een belangrijk punt is. 

We besteden daar dus veel aandacht aan. 

Riet en Marty, beiden fietsfanaten, namen een initiatief en nodigden  

ons uit om 1x per maand mee te gaan fietsen. Ik heb zelf een paar 

tochten meegefietst en me prima vermaakt. 

Sommige plekjes kende ik al, maar op elke tocht kwamen we weer 

ergens langs op een manier die ik nog nooit had gedaan. 

Ik hoop dan ook, dat Marty en Riet ons volgend jaar weer mooie 

fietstochten laten maken, voor dit jaar BEDANKT! 

Men hoeft vanuit Oss niet ver te gaan om mooi te kunnen fietsen 

en dat geldt ook voor wandelen. In het voorjaar nodigde ik u uit 

voor een wandeltocht bij het Bomenpark, waar we met zo’n kleine 

20 personen aan hebben meegedaan. Daarna gezellig nog wat 

drinken en we hadden een prima middag. 

De zomer zit in de laatste fase, we gaan op de herfst af en dat is 

een goede reden om te gaan genieten van de herfstkleuren. 

Onlangs heb ik een mooie wandeling gemaakt in de Herpense 

bossen, iets anders dan meestal wordt gelopen. Het leek mij dan 

ook een goed idee om u uit te nodigen om met mij deze wandeling 

te gaan maken. Verderop in deze BdT geef ik u alle bijzonderheden. 

En dan toch ook een wat minder prettig bericht. Ik denk, dat het 

een kleine 10 jaar geleden is, dat Divertimento als activiteit bij ons 

is gekomen. Toen zo’n twaalf musici die eenmaal per week samen 

(klassieke) muziek maakten. Ook toen al waren enkele musici al 

aardig op leeftijd, maar zo langzamerhand haakten steeds meer 

mensen af vanwege hun leeftijd en geestelijke gesteldheid. 

Men heeft daarom besloten om met ingang van september te 

stoppen met hun wekelijkse muziekochtend. Jammer maar 

begrijpelijk. 
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Belangen Behartiging Groep 
 
Om het geheugen even op te frissen hieronder een korte 

samenvatting van doel en opdracht van de BBG. 

 

De BBG komt één keer in de zes weken bij elkaar om te bespreken 

hoe wij de belangen van onze leden het beste kunnen dienen. Wij 

hebben geconstateerd dat dit het beste kan via twee wegen: 

1. Onze leden informeren over belangrijk nieuws waar wij in ons 

onderzoek op stuiten. Dat zullen wij doen door artikelen te 

plaatsen in Bij de Tijd.  

Maar ook door een rubriek te openen op onze website 

(asvossmaasland.nl) waar u dan belangrijke telefoonnummers, 

adressen van instanties, hulptrajecten etc. kunt vinden. 

2. Belangen van senioren onder de aandacht brengen van 

gemeenteraad, Adviesraad Sociaal Domein (ASD) en de 

verschillende politieke partijen. 

  

De BGG pakt nu de draad weer op  
 
Na een om verschillende redenen lange rustperiode, pakken we de 

zaak weer op. De uitslag van de enquête is leidend voor het 

vervolg. We beginnen met vraag 1.2 ‘De ASVO is er voor de leden. 

Deze vraag onderzoekt welke behoefte aan diensten er onder de 

leden bestaat en of de ASVO daarbij desgewenst een rol speelt’.  

Iets minder dan 50% van de respondenten wil dat bij vijf van deze 

diensten: 

Vervoer  

Bewegen  

Klussen in en om huis  

computer-cursus voor ouderen 

Alarmering (telefooncirkel))  
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De ASVO wil hierbij een rol spelen, niet als aanbieder maar als 

bemiddelaar of informatie-consulent. 

 

Over die genoemde vijf diensten moet er informatie worden 

verzameld: welke partijen/aanbieders zijn op deze gebieden actief? 

En zijn er bronnen die naar deze aanbieders verwijzen. De leden 

van de BGG nemen elk een dienst voor hun rekening en zoeken de 

benodigde informatie. 

In Bij de Tijd wordt steeds de gevonden informatie over één dienst 

weergegeven. Die informatie komt ook permanent te staan op onze 

website. Deze website willen we grondig vernieuwen, attractiever 

maken met ook interactieve mogelijkheden. Zie ook hieronder bij 

het kopje ‘De nieuwe praktijk’.   

 
Deze keer het onderwerp “VERVOER” 
 

We maken hier onderscheid tussen vervoer bij activiteiten die de 
ASVO onderneemt en andere activiteiten. 

 
1. Activiteiten van de ASVO 

 
De huidige praktijk: bij elke activiteit geeft Ti-Jo aan dat u bij het 
aanmelden ook aan kunt geven of u vervoer nodig heeft of zelf 

vervoer aanbiedt. Ti-Jo inventariseert dan de vraag en het aanbod 
en zorgt voor oplossingen.  

Deze manier van werken is redelijk omslachtig. Het zou veel 
eenvoudiger kunnen, als de leden dit onderling met elkaar kunnen 

regelen.  
De nieuwe praktijk: (nog toekomstmuziek, maar toch). 

Op de vernieuwde website wordt een mogelijkheid gecreëerd 
waarmee leden vervoer kunnen vragen of juist aanbieden. Met een 

simpele druk op een knop wordt dan het vervoer geregeld.   
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2. Andere activiteiten dan ondernomen door de ASVO 

(Onderstaande informatie is overgenomen uit de Informatiegids 

voor senioren van ONS WELZIJN) 
 

Reist u met een eigen vervoermiddel of zelfstandig met het 

openbaar vervoer? Dan hebben we enkele aandachtspunten en 

handige tips voor u. Ook als dat niet meer gaat, zijn er diverse 

oplossingen. U kunt familie, buren of vrienden vragen om met u 

mee te gaan naar de supermarkt, de dokter of de bibliotheek. Ook 

kunt u iemand vragen mee te reizen met de bus of de trein. 

Daarnaast zijn er diverse andere vervoersmogelijkheden om mobiel 

te blijven. 
 

Gehandicaptenparkeerkaart 

Bent u mindervalide? Misschien kunt u dan gebruik maken van een 

gehandicaptenkaart. U kunt deze aanvragen bij uw gemeente. Daar 

wordt beoordeeld of u hiervoor in aanmerking komt. 
 

Rolstoelauto huren 

Sommige autoverhuurbedrijven verhuren speciale rolstoelauto’s. 

Als mindervalide met een scootmobiel of rolstoel kunt u dan toch 

alleen of samen op stap. Ook de Zonnebloem biedt vervoer op dit 

gebied aan. 

(kijk hiervoor op www.zonnebloem.nl) 
 

Openbaar vervoer 

Voor algemene reisinformatie over openbaar vervoer belt u: 

0900 – 9292. Kijk ook op www.ikwilvervoer.nl 

OV-chipkaart 

De OV-chipkaart is het betaalmiddel waarmee u in Nederland per 

trein, bus, tram en metro. Kijk voor meer informatie en het 

aanvragen ervan op www.ov-chipkaart.nl Met deze kaart kunt u 

ook reizen in de honderdzeventig Buurtbussen die door de 

dunbevolkte gebieden rijden. Kijk op: www.buurtbus.nl 

http://www.zonnebloem.nl/
http://www.ikwilvervoer.nl/
http://www.ov-chipkaart.nl/
http://www.buurtbus.nl/
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OV-begeleiderskaart 

Kunt u vanwege een beperking niet zelfstandig met het openbaar 

vervoer reizen? Met een OV-Begeleiderskaart reist één begeleider 

gratis met u mee in trein, metro, tram en bus. U kunt een OV-

Begeleiderskaart aanvragen bij Argonaut. Bel 030-2354661 of kijk 

op www.argonaut.nl 

 

Speciale vervoersdiensten 

 
Regiotaxi 

Regiotaxi is vervoer van deur tot deur en wordt verzorgd door 

taxibedrijven. Mensen met een Wmo-indicatie reizen voor 

aantrekkelijk tarief. Ook mensen met een beperking zonder zo’n 

indicatie kunnen van regiotaxi gebruik maken. U wordt thuis 

opgehaald en naar uw plaats van bestemming gebracht. U mag 

maximaal 25 km per rit reizen. 

Mensen met een Wmo-indicatie kunnen verder dan 25 km reizen 

als het gaat om een rit naar bijvoorbeeld een ziekenhuis of station 

(puntbestemming). Voor meer informatie kunt u terecht op: 

www.regiotaxinoordoostbrabant.nl 

 

Valys: vervoer buiten uw eigen regio 

Valys is bestemd voor mensen met een mobiliteitsbeperking die 

verder willen reizen dan 25 kilometer. Om van Valys gebruik te 

kunnen maken, heeft u een Valys-pas nodig. Als Valys-pashouder 

krijgt u jaarlijks een Persoonlijk Kilometerbudget (PKB) waarmee u 

tegen een aantrekkelijk tarief veilig en comfortabel van deur tot 

deur kunt reizen met trein en taxi. U kunt een Valys-pas aanvragen 

op www.valys.nl 

 

De wijkbus in gemeente Oss 

Is Oss rijdt een wijkbus in plaats van de stadsbussen. De wijkbus 

maakt een grote ronde door Oss en komt langs veel voorzieningen, 

 

http://www.argonaut.nl/
http://www.regiotaxinoordoostbrabant.nl/
http://www.valys.nl/
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het centrum en het station. De wijkbus is alleen voor inwoners van 

Oss en valt niet onder het openbaar vervoer. Uw OV-kaart is dus 

niet geldig. Kijk voor tarieven, route en vertrektijden op www.oss.nl 

 

Vervoersdiensten via Ons Welzijn 
Ons Welzijn biedt ook speciale vervoersdiensten die door 

vrijwilligers worden verzorgd. U kunt hier alleen gebruik van maken 

wanneer reizen naar belangrijke voorzieningen zoals winkels, de 

huisarts, het ziekenhuis of het theater niet meer lukt, u niet kunt 

terugvallen op familie, buren en vrienden en een reguliere taxi te 

duur is. 

 

Vervoer op maat Oss 
Deze vervoersdienst is alleen voor inwoners van de gemeente Oss. 

Bel voor meer informatie 088-3742525  of stuur een email naar: 

graaggedaan@ons-welzijn.nl 

 

BoodschappenPlusBus / SAMEN-UITBUS 

U wordt thuis opgehaald met de bus en gaat samen met anderen 

winkelen of een dagje uit naar een museum of mooie plekken in de 

regio. De BoodschappenPlusBus rijdt in Uden en Veghel en 

bijbehorende dorpen en daarnaast in Heeswijk-Dinther-Loosbroek 

en Vorstenbosch. De SAMEN-UITbus rijdt in Oss en bijbehorende 

dorpen en daarnaast in Heesch en Nistelrode. U kunt deze dienst 

bereiken via telefoon: 088 - 3742525 

 

 

MEER INFORMATIE 
Heeft u vragen over de verschillende mogelijkheden op het 
gebied van vervoer en mobiliteit? Dan kunt u hierover 

uiteraard contact opnemen. Hieronder vindt u de 
contactgegevens voor de gemeente Oss: 
 

 

http://www.oss.nl/
mailto:graaggedaan@ons-welzijn.nl
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Gemeente OSS 
Toegang zorg en welzijn 

140412 
www.oss.nl 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
NB van het bestuur van de ASVO 
 
Het is nu twee keer achter elkaar gebeurd dat na het 

koffiedrinken bij Miens iemand vergeten is de koffie af te 
rekenen. 

Het bestuur roept met klem alle leden op de gebruikte consump-
ties na afloop af te rekenen.  
 

A.u.b. laat iedereen zich hier aan houden! 

 

http://www.oss.nl/


10 Bij de Tijd 

TI-JO TOURS 
 
 

 
 
 

 
 

Als deze BdT uitkomt, is ons uitstapje naar Amersfoort alweer 

achter de rug. 37 ASVO-actievelingen waaronder enkele 

introducés hebben Amersfoort verkend.  

Ti-Jo blikt al weer vooruit naar nieuwe spannende en/of 

afwisselende activiteiten in oktober en november. 

 
 

Dutch Design Week 2019       dinsdag22 oktober 
 

 
 
 

 

 

 

 
(afbeelding van een eerdere jaargang van 

DDW) 

 

Op dinsdag 22 oktober nodigt Ti-Jo enthousiastelingen uit 

voor een bezoek aan Eindhoven waar tot en met 27 oktober 

de Dutch Design Week (DDW) plaatsvindt, inmiddels interna-

tionaal bekend. Op tal van plaatsen in Eindhoven worden in-

dustriële ontwerpen en – kunst tentoongesteld  voor publiek. 

Vaak gratis!  

Vindt u het ook leuk om gedurfde en wonderschone tech-

nische  toepassingen te aanschouwen, kom dan met ons mee. 
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We willen met de trein naar Eindhoven Strijp-S gaan, een wijk 

waar op véél plaatsen en dicht bijeen bijzondere zaken zijn te 

zien (eigen vervoer mag ook altijd). 

Helaas is concrete (wat, waar,)  informatie pas vlak voor de 

DDW 2019 bekend. Ti-Jo houdt de DDW-website nauwkeurig 

bij en zal u bijtijds preciezer informeren. Voor wie alvast een 

indruk van de DDW wil hebben, geven wij u hier 2 linkjes naar 

een site uit 2018 en naar een filmpje met een aantal 

ontwerpen. 

 
1) http://wilmatakesabreak.nl/nieuws/dutch-design-

week-2018-eindhoven/ 
 

2) https://youtu.be/yNniD60mjjA 

 
Wij stellen ons de dag als volgt voor:  

 
 9.43 u  vertrek uit Oss (Sprinter) evt 9.45u  
            vanuit Oss West 

10.24u  overstappen in Den Bosch (andere kant  
            perron)  
10.51u  aankomst in Eindhoven-Strijp-S 

 
- Naar wijk Strijp-S  

- Koffiedrinken (ASVO) 

    -   Keuze voor locaties: alleen, groepjes, allen 
 

16.00u   verzamelen bij station-Strijp-S 
16.00u   vertrek: Sprinter rechtstreeks naar Oss 
17.00u   aankomst Oss C; 16.56u aankomst Oss West 

 
Wij nemen een lunchpakketje mee of u gaat zelf ergens een 
broodje scoren (horeca alom  aanwezig) 

http://wilmatakesabreak.nl/nieuws/dutch-design-week-2018-eindhoven/
http://wilmatakesabreak.nl/nieuws/dutch-design-week-2018-eindhoven/
https://youtu.be/yNniD60mjjA
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Nogmaals: alle precieze informatie komt naar u toe; ook Ti-

Jo moet op aanpassing van de DDW-website wachten. Graag 

aanmelden op de gebruikelijke wijze met betaling van €2,50 

uiterlijk 17 oktober – onder vermelding van DDW. 

U kunt ook gerust een introducé meenemen. 

 

 
 
 

Wat nog meer in het vat zit 
November. Ti-Jo zijn momenteel  in overleg met het 

Hooghuislyceum (HHL)in Oss om een ochtend of middag een 

kijkje te nemen IN DE KLAS! Hoe gaat het er tegenwoordig 

aan toe op school? Het HHL zou wel graag haar leerlingen 

(richting dienstverlening en verzorging) in contact willen 

brengen met ‘levende bejaarden’. Grapje hoor. We kijken wat 

we voor elkaar kunnen betekenen. 
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Terugblik op Ti-Jo activiteiten 

 
De beeldentuin van Sous Terre en …de BBQ  
 

Op het laatste ogenblik draaiden op 18 augustus de weersvoor-

spellingen de goede kant uit….Maar liefst 23 ASVO-leden genoten 

in Lithoyen van de prachtige beeldentuin. Enkele favoriete keuzes 

van sommigen van ons vindt u al hieronder, de rest komt later op 

de site. Bovendien zagen we die dag  elkaar weer eens terug na het 

grote vakantiereces, dus de bijbehorende gezamenlijke  koffie-

ronde was zeer welkom. 

Om 17.30u werden wij in de Kortfoort verwelkomd met een drankje 

en daarna met een héérlijke Barbecue. Het weer liet toe dat we 

lekker buiten konden zitten onder de partytent van José en Geert 

en vèr na het bedachte eindtijdstip zaten we er nog! Deze BBQ-

activiteit in augustus houden we in het jaarprogramma!  

 

 

 
        Onder de partytent           Ti-Jo in de weer met Francien 
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 keus van José, Sous Terre)       keus van Corrie: de violist (Sous-Terre)  

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 keus van Cilian (Sous-Terre)                   keus van Brenda Sous-Terre 

                                                            (te leven is een gunst,  
                                                                   te weten hóe,  

                                                          is een Kunst. Toon Hermans) 
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Activiteiten leden ASVO  2019 
 

Wandelen in de Herpse bossen 

 

 
 
De lengte van de wandeling is 5,11 km, dus goed te doen in 

ongeveer anderhalf uur. Op een klein stuk langs stuifzand na zijn 
de paden goed te lopen. 

De wandeling is niet geschikt voor scootmobiel of rollator. Ik heb 
de wandeling weer als GPS beschikbaar, dus voor wie wil, kan ik 

het bestand per e-mail sturen. 
Bij het Ganzeven, iets vóór de helft van de wandeling, staat George 

Bogaers met iets te drinken en te snoepen. Er staan daar banken, 
dus het is een mooie plek om even te rusten. 

Gegevens: 

Datum: dinsdag 8 oktober 
Tijd: start wandeling 13.30 uur 

Plaats: Bij pannenkoekhuis Pan en Zo 
 Schaijkseweg 10, 5373 KL, Herpen 
  (tegenover De Kriekeput) 
 
 

Na de wandeling gaan we bij Pan en Zo nog wat drinken om gezellig 
af te sluiten, ik denk zo om ±15.00 uur. 
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Natuurlijk bent u ook van harte welkom om gezellig met ons wat te 
drinken, ook al hebt u niet meegewandeld. Fietsen naar Pan en  Zo 

is vanuit Oss ongeveer 10 km. 
 

I.v.m. het inkopen van snoep en drankjes moet u zich aanmelden 
bij Aad Wildenburg om mee te gaan met de wandeling (zie 

achterin). 
Ik hoop u dan te ontmoeten !!  

 
Aad Wildenburg 

 
 
Kookworkshop 
Voor de kookworkshop hebben zich vier leden aangemeld.   

Met de aangemelde leden wordt een afspraak voor de workshop 

gepland. 

 

Samen wandelen 
Binnenkort wil ik starten een keer per maand op zondagochtend 

met een groepje te gaan wandelen.  
De afstand die we dan lopen, is ongeveer 4 tot 5 kilometer.  
Na de wandeling drinken we bij “Het Bomenpark” koffie of thee.  

 
We verzamelen ’s ochtends om 10.30 uur op de parkeerplaats van 

Het Bomenpark. 
Wil je meelopen, geef je dan op via het volgende mailadres: 

najade-hanneke@hetnet.nl 
 

De eerste wandeling zal zijn op zondag 3 november, de volgende 
wandelingen zijn steeds op iedere 1e zondag van de maand. 

Tot dan, ik hoop je te zien. 
 

Groeten Hanneke Bruijns. 
 

 
 
 

mailto:najade-hanneke@hetnet.nl
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Fietsen met Marty en Riet 
Hier volgt er een verslag van de fietstocht op 27 aug 2019:  

Riet meldde zich af, omdat ze het te warm vond, maar bij het 

startpunt  stonden al  mensen te wachten toen ik aankwam.  

We zijn met zeven mensen in een heel rustig tempo gaan fietsen. 

Zo veel mogelijk onder de bomen, hebben we een korte heideroute 

gefietst. Het was 34 graden en soms 35. Op tijd rusten en wat 

drinken dus ! We hebben koffie e.d. gedronken in Slabroek. Daarna 

zijn we nog langs een stuk bijna uitgebloeide heide gefietst en had 

Toos Janssen een lekke achterband; snel wat opgepompt en toen 

is Jan Segers met haar mee gereden naar het Bomenpark en daar 

is ze opgehaald door haar ‘verzekering’* en weer mooi naar huis 

gebracht.  Aanwezig waren: Aad, Rien, Nico,  Jan ,Toos, Mien en ik. 

De fietstocht was 33km .  

 

*  Wat ik nog wil zeggen: probeer te zorgen dat je fiets in orde is 

en neem, als je een fiets met ondersteuning hebt, ook een fiets-

verzekering. Men komt je ‘redden’ als het nodig is. 

Marty 

 

Poëzie 
 
 
 

              Een bruine sprinkhaan 
           verscholen tussen het gras; 

           klaar voor de luchtsprong. 

 
 

 
 

               Cilian 
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Seniorenbeurs in Berghem 
In het verleden heeft Rigom om het jaar een seniorenbeurs in de 

Osse sporthal georganiseerd. Helaas zijn zij daar na de fusie tot 

“Ons Welzijn” mee gestopt. 

De KBO-kring gemeente Oss heeft het voortouw genomen om 

opnieuw een seniorenbeurs te organiseren en ook ASVO hiervoor 

uit te nodigen. Wij zullen er dan ook zijn. 

Naast seniorenverenigingen zijn er ook andere organisaties. 

Datum: zaterdag 19 oktober 

Locatie: De Berchplaets 

Adres: Spoorstraat 3,  5351 BZ, Berghem. 

Tijd: 10.00 – 16.00 uur. 

Gezellig als u ook komt kijken, maar nog beter als u familie, 

kennissen of vrienden meeneemt. Zij kunnen dan onder het genot 

van een kopje koffie of thee kennis maken met onze  

Actieve Seniorenvereniging. 

 

Uiteraard hebben we foldermateriaal, een presentatie over de 

vereniging en inschrijfformulieren. Een pen is niet nodig, die krijgen 

geïnteresseerden van ons cadeau. 

We hopen veel koffie te moeten schenken !! Komt u ook met een 

introducee? 
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Mededelingen van het bestuur 
 

 
1. Deelnemen aan activiteiten van de ASVO 

 

 

 

 
 

Door de leden van de verenigingswerkgroep “activiteiten” worden 

op verschillende momenten activiteiten georganiseerd voor ALLE 

leden van de vereniging. 

Deze activiteiten staan vernoemd in ons verenigingsblad “Bij de 

tijd”. Naast plaats, datum en tijd waarop de activiteit zal plaats-

vinden, staat ook vermeld: 

• of men zich vooraf moet aanmelden voor de activiteit 

• bij wie en hoe men zich aanmeldt voor de activiteit 

• of er een uiterste inschrijfdatum geldt voor de activiteit 

• of er gezamenlijk vervoer geregeld kan worden 

• of er vooraf een eigen financiële bijdrage gewenst is voor 

deelname. 

 

Wat spreken we verder af: 

• Is er sprake van een activiteit waar vooraf een financiële 

bijdrage van de deelnemer wordt gevraagd, dan loopt de 

gehele inschrijving via de administratie van de 

penningmeester. 

Uw inschrijving is dan pas definitief als de eigen bijdrage op 

de bankrekening van de vereniging is bijgeschreven 

• indien er een minimale deelname aan een activiteit 

wenselijk is, beslist de activiteiten-werkgroep over het al of 

Actieve Senioren Vereniging  
Oss /Maasland 
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niet doorgaan van de activiteit. De werkgroep licht de 

deelnemers in. 

• Indien een activiteit, waarvoor vooraf een financiële 

bijdrage is betaald, wordt afgelast, storneert de 

penningmeester deze bijdrage op de bankrekening van de 

deelnemer. 

• Voor het organiseren van een activiteit kan het 

noodzakelijk dat de vereniging vooraf bindende contracten 

afsluit. Alleen voor een activiteit waarvoor dit niet geldt, is 

het mogelijk schriftelijk aan de werkgroep om restitutie van 

de financiële bijdrage te vragen indien er sprake is van 

overmacht en men daardoor niet kan deelnemen aan de 

activiteit, 

 

2. Smoelenboek 
Op de jaarvergadering werd het bestuur verzocht zorg te dragen 

voor een ‘Smoelenboek’. 

Tot haar spijt moet het bestuur mededelen af te moeten zien van 

dit voornemen.  

De nieuwe wet op de privacy maakt het dermate ingewikkeld een 

smoelenboek te creëren en op de website te plaatsen, dat hulp van 

juristen hierbij vereist is. De kosten die hieraan verbonden zijn 

(rond de € 1000) acht het bestuur voor dit doel te hoog. 

In plaats hiervan stelt het bestuur voor om voor elk lid een badge 

met naam te maken en deze uit te delen aan het begin van de 

activiteit(en na afloop deze weer in te nemen. Zo hoopt het bestuur 

toch een beetje tegemoet te komen aan het verlangen van leden 

om te weten wie wie is.  

 
 

 

 

 



oktober 2019 21   

3. Sturen van reminders over activiteiten 
 

 

 
 

 

 

 

Het bestuur heeft geïnventariseerd welke leden het afgelopen jaar 

deelgenomen hebben aan activiteiten van de ASVO. Dat blijken er 

39 te zijn. Een mooi aantal. 

Ti-Jo heeft er een goede gewoonte van gemaakt eerst in Bij de Tijd 

alle gegevens over een activiteit te publiceren en daarna via mail 

en post nog een reminder te sturen. Wel, mail is kosteloos, maar 

via de post versturen kost geld. Omdat de reminders zeer 

gewaardeerd worden, willen we hier zeker mee doorgaan. Maar het 

bestuur neemt twee maatregelen om de kosten te beperken: 

1. Nu worden de reminders met postzegels verzonden. De 

reminders worden in de toekomst verstuurd via De postbode. 

Dat scheelt aanzienlijk in de kosten. 

2. Nu we een overzicht hebben van leden die aan activiteiten 

deelnemen en welke leden nooit, worden niet meer alle leden 

zonder mail via de post bereikt. In de toekomst krijgen alleen 

de leden die al eerder aan activi-teiten deelgenomen hebben 

een reminder via de post 

NB: zijn er leden die niet eerder deelgenomen hebben aan 

activiteiten en toch de reminders per post willen ontvangen: 

Stuur een mailtje of kaartje naar Rein Akkermans (adres zie 

achterin) en u krijgt weer de reminder per post! 

 
 
 
 



22 Bij de Tijd 

Filippine nr. 25  
 

 
 
1.  ‘Kindeke Jesus in … ‘ 

2. produceert een petomaan op toneel 
3. met deze diersoort worden races gehouden 

4. luchtregeling 
5. handmatige luchtverplaatser 

6. Nena had er 99 
7. ander woord voor tornado 

8. Nederlandse meteoroloog waarnaar een wet vernoemd is 
9. libel die voor de kleine Johannes verandert in een elf 

10. het besturen of beheren 
11. zwangerschap waarbij het embryo zich niet ontwikkelt 
12. beroemde roman van Carlos Ruiz Zafon 

13. luchtdrukgeweer 
14. harde droge wind aan noordzijde van de Alpen 

15. deed je vroeger met klokken 
16. maat voor hoe warm of koud iets is 

17. maken paragliders gebruik van 
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Sudoku Plus nr. 24 

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. 8  

Filippine nr. 24 

 
 

Sudoku Plus nr. 23 
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OPINIE    Rein    Patience                     

Één begrip heeft mij deze zomer in het bijzonder bezig 

gehouden: geduld! Geduld moest ik van mijn chirurg 

betrachten voor een volledig herstel na de operatie 

waarbij een volledige knieprothese werd geplaatst. Dat 

was begin maart, nu is het september .  

In de encyclopedie vind je meerdere omschrijvingen van dit begrip: 

“het vermogen lang te kunnen wachten zonder boos te worden”    

“bedaardheid, berusting, gelatenheid” 

In Wikipedia vind ik de volgende toelichting:  

“Het woord geduld wordt gebruikt om het vermogen ergens op te 

kunnen wachten mee aan te geven. Geduld geldt als een deugd; 

het tegendeel ervan is ongeduld. 

Iemand wordt als geduldig aangeduid als deze in staat is te leven 

met onvoldane verlangens of onvervulde wensen, of de vervulling 

hiervan al dan niet bewust uit te stellen. Deze eigenschap verhoudt 

zich nauw tot het begrip hoop. Geduld is ook de eigenschap om een 

situatie die men als negatief ervaart, zoals lang moeten wachten 

op iets of provocatie, te kunnen verdragen zonder kwaad te worden 

of ander ongewenst gedrag te vertonen.” 

 

Wel, rechtsom of linksom, feit is dat begin september, na 6 

maanden dus, mijn geduld opraakt. Het is op zich al verbazing-

wekkend dat ik het zo lang volgehouden heb. Dat heeft alles te 

maken met het begrip “hoop” dat in de toelichting genoemd wordt. 

Hoop meer dan geduld, of wellicht een samenspel van deze twee, 

heeft mij op de been gehouden: de hoop dat mijn knie weer toe 

staat dat ik loop, fiets, wandel en golf, zoals ik dat graag doe. Met 

uitzondering van fietsen kan ik de rest nog steeds niet zonder pijn. 

Daarom ben ik terug gegaan naar de specialist om te vragen ‘wat 

nu?’ 

De specialist stelt mij gerust, zelfs na zoveel maanden is mijn  
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situatie niet uitzonderlijk. Hij laat een nieuwe foto 

van de knie maken en die bevestigt dat de operatie 

technisch goed gelukt is. Hij kan mij niets 

garanderen, maar zegt te verwachten dat de knie 

echt nog verder zal herstellen: zo’n knieoperatie is 

een erg ingrijpende en complexe ingreep, waarvan 

de impact dikwijls wordt onderschat. Mensen die 

snel hiervan herstellen verbazen hem meer dan zij 

die er langer overdoen. 

Wat wezenlijk voor mij is bij dit bezoek, is dat de 

specialist mij weer hoop heeft gegeven. En met die nieuwe hoop 

kan ik het opnieuw opbrengen de komende maanden weer geduld 

te betrachten. 

Er is nog een ander element dat met ‘geduld’ te maken heeft, 

namelijk het woord ‘dulden’. ‘Dulden’ betekent zoveel als toelaten 

en is in mijn ogen een belangrijk bestanddeel van ‘geduld’. 

Om geduldig te kunnen zijn moet je namelijk de ‘hoop’ toelaten; je 

moet je durven overgeven aan de verwachting dat het wel goed 

komt.  

Ik weet dat alleen al in de ASVO de nodige leden een zelfde of 

vergelijkbare operatie hebben ondergaan. Sommigen zijn net als ik 

nog in de herstelfase, Het is voor hen dat ik deze column schrijf. 

Niet omdat ik nou zo interessant ben, maar omdat het voor hen 

ook van belang kan zijn dat ik deel wat ik heb meegemaakt en 

geleerd. 

Tenslotte nog een in dit verband 

komische tip. Om de tijd te doden, 

liggend op bed om de knie te ontzien, 

speelde ik vaak het kaartspel “patience”. 

 

What ’s in a name? 
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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 

 
14 oktober 2019,   19.30 uur 

 
“Onbegrepen gedrag bij dementie” 

 
in ontmoetingscentrum  

‘De Meteoor’ Oude Litherweg  
5346 RT Oss. 

  

  

 
   

 

http://www.regelzorg.nl/
http://www.alzheimer-nederland.nl/


28 Bij de Tijd 

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