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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 4, 18, 25 nov        14.00 uur computercursus 

maandag 11 nov             13.30 uur bestuursvergadering 

   

Activiteiten deze maand  

05 nov    koffiedrinken bij De Meteoor 10.30 uur 

20 nov  ‘Terug naar school’ 

   

Activiteiten langere termijn 

03 dec koffiedrinken Coppelmans 

15 dec kerstconcert + Glühwein na 

20 dec kerstbuffet 

  

 

Personalia 

      

Kroonjaren 

  

Deze maand geen kroonjarigen 

      

     

     

N.B. Wilt u uw naam niet bij de kroonjaren laten vermelden, laat het ons tijdig weten,  

wij zullen u dan niet in de lijst opnemen. 

https://www.bing.com/images/search?q=agenda+afbeelding&view=detailv2&&id=EC44DDB2948D4954C2D590E5EEDA0ACA824D0110&selectedIndex=0&ccid=eFiW1p5M&simid=608051659355325826&thid=OIP.M785896d69e4ce38d1024488a24b9384co0
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De voorzitter aan het woord       
 

 

Meestal wil ik het einde van het jaar en de feestdagen 
niet al te zeer benadrukken, omdat ik weet, dat er 

mensen zijn waarvoor deze tijd niet leuk of gezellig is. 

Toch snijd ik het dit jaar wel aan en wel omdat wij als vereniging 

zulke mooie activiteiten organiseren waarin men zich tussen onze 
leden eventjes niet alleen hoeft te voelen. Of wellicht staat uw 

portemonnee niet toe om iets buitenshuis te gaan doen. 
Begrijpelijke zaken, die ook niet prettig aanvoelen als u ze leest en 

voor u niet van toepassing zijn. Ik respecteer dat. 
Ti-Jo probeert het hele jaar door activiteiten te organiseren die zo 

min mogelijk of niets kosten en gaat dat ook voor december weer 
doen. Ook het bestuur start de decembermaand al een paar jaar 
met een gratis koffiedrinken met december lekkers. 

Op 3 december is dat weer het bekende koffiedrinken bij tuin-
centrum Coppelmans. In voorgaande jaren waren we met meer dan 

20 mensen, geen uitbundig gedoe, maar wel heel gezellig. 

Vorig jaar organiseerde TiJo een meeneem kerstmaaltijd. met zo’n 

30 leden hebben we gesmuld van lekkere dingen die een ander had 
klaargemaakt. Ook hier geen uitbundigheid, maar ook weer heel 

gezellig. 
Wat Ti-Jo dit jaar in petto heeft, weet ik op dit moment nog niet, 

maar het wordt zeker weer voor weinig geld. 
 

Onlangs gingen we over de drempel van 100 leden. We hopen dat 
het stijgend ledenaantal zich doorzet. Sinds we er werk van zijn 

gaan maken, zoals vorig jaar met folderen in de stad, maar ook 
met leden die introducees meenemen, zijn we van rond de 70 dus 

naar meer dan 100 leden gegaan. Wellicht hebben we op de 
seniorenbeurs ook nog mensen enthousiast kunnen maken, want 

we zijn toch een speciale ouderenvereniging. Niet alleen dat we 
actief zijn, maar ook de dingen die we niet doen. Onze leden 

verwachten niet, dat we wekelijks iets organiseren, maar zijn in het 
algemeen tevreden over de dingen die we wel doen. 

 Dus, houden zo !! 
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Koffiedrinken 

 

Al een tijdje geleden aangekondigd, 
we gaan op een andere locatie 

koffiedrinken.  
Mede op voorstel van enkele leden 

gaan we dinsdag 5 november koffie 
drinken in het ontmoetingscentrum 

Meteoor Oude Litherweg 20, Oss.  
We hebben hier al meer activiteiten 

gehouden. De koffie is niet duur en 
meestal kunt u er goed parkeren. Wel 

rekening houden voor het betalen, 
gewoon contant kan niet, pinnen of 

muntjes kopen in de automaat. 
In december gaan we weer naar Coppelmans, zie hieronder, en 

voor januari weten we het nog niet exact. 
 

December koffie 
Al twee jaar drinken we in december 
koffie bij tuincentrum Coppelmans. 

Dit jaar dus op 3 december. Voor 
sommige leden een mooie gelegen-

heid om vóór of na de koffie de 
kerstmarkt te bezoeken, meestal de 

moeite waard. De koffie en het 
december lekkers is gratis. Mocht u 

daar allergisch voor zijn, meld me 
dat, dan zorg ik voor een alternatief. 

In verband met de inkoop van het 
lekkers moet u zich opgeven vóór 

22 november bij Aad Wildenburg, zie 
achterin. 

Vervoer mag niet de oorzaak zijn, dat u niet kunt komen, wij helpen 
u dan ook graag. Dit dus ook vermelden als u zich opgeeft !! 

Tuincentrum Coppelmans, Frankenbeemdweg 50, 5346 JJ Oss. 

O ja, i.v.m. de ontbijtjes bent u vanaf 11.00 uur welkom. 
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Belangen Behartiging Groep 
 

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. 

  

Het onderwerp van deze maand is de sociale kaart 

De BGG heeft besloten dit onderwerp in te lassen. Daarmee worden 

de aangekondigde onderwerpen verplaatst naar februari, maart en 

april 2020. 

Wist u dat er voor de gemeente Oss een handige digitale sociale 

kaart is? Het is een website voor inwoners en professionals. U vindt 

er informatie over formele en informele organisaties en activiteiten 

rondom wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen en jeugd. Een 

handig hulpmiddel om gemakkelijk je weg naar oplossingen te 

vinden en u als klant beter te helpen!  

Nieuwsgierig? Kijk snel op: 

https://oss.socialekaartnederland.nl 

 

De informatie die op de sociale kaart te vinden is, is erg omvangrijk. 

In Bij de Tijd zullen achtereenvolgens de onderdelen “financieel’, 

‘huisvesting, eten, kleding & huisraad’, en ‘zorg, begeleiding 

wegwijs’ aan bod komen. Deze BdT en nr. 11 en 1 
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Financieel 

 
Geen of onvoldoende inkomen 

 
 

 
Geen of onvoldoende inkomen door ziekte of 
werkeloosheid 
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Hoge vaste lasten 

 
 

Ziektekosten 

 

 
Toeslagen ontvangen of terugbetalen 
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Schulden en geen grip op financiën  

 

 

 
Beginnende schulden en schuldpreventie 

 
Problemen met financiën op orde krijgen en houden 
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Problemen met financiën op orde krijgen en houden 

 
 

Langdurig laag inkomen 

 
 
Deze informatie zal ook geplaatst worden op de nieuwe site van de 

ASVO, wanneer die klaar is. 

NB: Op deze pagina’s is gewerkt met printscreens. Is de tekst voor 

u te klein en slecht leesbaar, vergroot de pagina’s dan! 
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TI-JO TOURS 

 
 
 

 
 
 

 

Terugblik op Ti-Jo activiteiten 
 
Amersfoort 

De tijd gaat snél! Het is al meer dan 5 weken geleden dat we met 

maar liefst 37 ASVO-leden door een zonnig (!) Amersfoort 

wandelden. Wát een prachtige stad! En wat een mooie 

rondvaartocht en stadswandeling. Het klinkt cliché, maar goede 

gidsen leren je beter zíen!  Alles werkte mee: de busreis, het weer, 

de appeltaart en niet te vergeten: ons gezelschap. Van pure lol 

gingen 31 leden bij terugkomst ook nog een hapje eten ‘bij Bregje’ 

en dat was nou precies de goede afsluiting van een mooie dag.  

Leuk om zoveel leden te ontmoeten en elkaar bij te praten naar 

believen. Dat gaan we volgend jaar september nóg eens doen, zij 

het in een andere stad. Daarover later meer (jaaragenda 2020) 

 

rondvaarttocht 
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stadscafé 

 

 
 

stadswandeling      praten  met bomen 
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De Dutch Design Week,  22 oktober   Ontdekking! 

 
Als deze BdT uitkomt, zijn wij nét naar Eindhoven geweest met een 

groepje nieuwsgierige ASVO-leden. Over onze spannende 

zoektocht naar deze vorm van kunst met vaak praktische 

toepassing vertellen wij u in BdT 11. Mét foto’s natuurlijk! 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

(Afbeelding van Pinterest) 
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Vooruitblik op Ti-Jo activiteiten 
 

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

afwisselende activiteiten   november. 

 
 
Naar school: ROC De Leijgraaf, sector Maatschappelijke 

Zorg 
  

 

 

 

(hulp-, dienst-,zorgverlening aan kinderen, jongeren, ouderen 

met specifieke zorgbehoefte) 
 

Bij het maken van de activiteitenkalender 2019 kreeg Ti-Jo het idee 

om eens een kijkje ín het onderwijs te organiseren, omdat 

schooltijd  voor de meesten onder ons héél lang geleden is. Ons 

beeld van het Onderwijs wordt mogelijke vooral bepaald door 

berichten uit de Media óf door de  ervaringen van onze 

kleinkinderen. Bijvoorbeeld. 

Misschien ‘vinden’ we ook  ‘veel’ van de ‘hedendaagse jeugd’ ten 

‘goede’ of ‘ten kwade’ en  alleen al dáárom is het leuk en spannend 

om een kijkje te nemen op een School-van-vandaag. 

ROC De Leijgraaf reageerde enthousiast op ons verzoek. Voor haar 

leerlingen is contact, juist met mensen van ónze leeftijd,  weer 

interessant voor  jongeren die wellicht gaan werken met deze 

doelgroep. Zodoende hebben we mogelijk veel aan elkaar. Dat 

gaan we eens uitproberen.  

Uit overleg ontstond het volgende plan:  

• We kiezen als dag van uitvoering woensdag 20 november 

a.s. 

• Let op: om 9.00u op de plaats van bestemming zijn  
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• Plaats van handelen is genoemde ROC De Leijgraaf, Nelson 

Mandela  Boulevard 4, Talentencampus (naast Top Oss)  

• Er kunnen 5 personen per les aanwezig zijn, te beginnen om 

9.15u. 

• We zijn behalve toehoorders óók eventuele vraagbakens. 

Het is leuk als u als deelnemer desgevraagd bereid bent (iets 

van) uw ‘verhaal’, ‘ervaringen’, visie op’ te vertellen 

• Bij de les drama kunnen er meer dan 5 deelnemers van onze 

kant terecht. Deelnemer-zijn  betekent (zie bovenstaande) 

dat u eventueel bereid bent mee te doen aan bijvoorbeeld 

een rollenspel (u bent bijvoorbeeld ‘patient’) 

• Het lesrooster voor de woensdag ziet er zo uit:  

 

 



november 2019 15   

• Vooralsnog gaan we uit van deelname aan de hele dag, dus 

van les 1 t/m  les 4 (les 5 is een mentoruur, bijwonen mág); 

tijdens de leerlingenpauze(s) drinken we in de kantine een 

kopje koffie en eten onze meegebrachte lunch. Dan hebben 

we een aardige indruk van een DAG SCHOOL voor deze 

leerlingen van het MBO (leeftijd 15/16 tot 19/20 jaar). Ti-Jo 

vindt het leuk om na afloop bij De Kortfoort (5 minuten 

lopen) een kopje koffie te drinken en nog wat na te praten.  

• Voor wie deelname aan de héle schooldag wat veel lijkt, 

geven we de optie: meld je voor les 3+ 4 (inclusief 

middagpauze). 

Aan deze dag zijn geen kosten verbonden. (Wél een 

lunchpakketje meenemen!) 

• Indien een (te) grote groep belangstellenden zich aan mocht 

melden, overlegt Ti-Jo met de betreffende mensen of 

we de dag onderling  ‘verdelen’, dan wel nog een tweede dag 

proberen te organiseren.  

• Aanmelden deze keer bij Tineke Akkermans 

(tineke.akkermans@hone.nl) (bellen mag ook: 0412 

639698)  

• Graag uiterlijk 11 november a.s. inschrijven i.v.m. de 

planning en organisatie 

• Alle inschrijvers worden zorgvuldig op de hoogte gebracht 

van details : wat, waar, hoe, enz. 

Het lijkt Ti-Jo een geweldige belevenis. Hopelijk is die ervaring 

wederzijds! 

 

 

December 2019: sinterklaas en kerstmis 
 
Het is leuk om alvast iets te zeggen over de activiteiten van 

december: onze donkerste wintermaand. 

mailto:tineke.akkermans@hone.nl
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-  op dinsdag 3 december a.s. gaan we ’s ochtends  

koffiedrinken(mét wat lekkers) bij 

tuincentrum Coppelmans 

i.p.v. bij de Meteoor. Vooraf of 

naderhand kunt u dwalen over de 

kerstmarkt die daar dan al is 

opgezet (☺) 

 

-  op zondag 15 december a.s. wordt u uitgenodigd om het 

(gratis) kerstconcert van Vocaal Ensemble Oss te beluisteren  

(Grote kerk, Kerkstraat, 15.00u) met een glaasje Glühwein toe 

 
-  op vrijdag 20 december a.s. organiseert Ti-Jo met de BAG  

én uzelf weer een heerlijk kerst-buffet in De Meteoor.  

Vanaf 17.30u. 

 

Over deze zaken wordt u tijdig beter geïnformeerd. Voor nu: zet 

de data alvast in uw agenda!! 

 
 

De BAG 
 

Intussen zijn de leden van de BAG (Brede Activiteiten Groep) al 

weer enkele keren bij elkaar geweest. Deze keer had de 

planning van de activiteitenkalender van 2020 de prioriteit. Met 

zijn zessen hebben we gewikt, gewogen en gekozen…14 oktober 

werd dit plan voorgelegd aan het bestuur, 11 november haalt 

de BAG de twijfels ( welke keuzes?) eruit en begin 2020 hopen 

wij een redelijk gedetailleerd plan aan de ASVO-leden te 

presenteren. De reeds bekende december-activiteiten blijven er 

‘in’, net als het bezoek aan het Jan Cunen Centrum in de maand 

juni, het uitstapje (mét bus) in september en – na onze prettige 

ervaringen- de BBQ in augustus! 
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Activiteiten leden ASVO  2019 
 

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. 
 

 

Kookworkshop 
 

Op 23 oktober hebben de aangemelde ASVO-leden de kook-
workshop gevolgd in het thuisrestaurantje van hobbykok Rein. Er 

werd Italiaans gekookt. In de volgende BdT volgen wat foto’s en 
een uitnodiging voor een volgende workshop. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

mailto:najade-hanneke@hetnet.nl
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Persbericht PGB en KBO-Brabant 
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REACTIE bestuur op dagvaarding 
 
In een brief (zie hieronder) heeft de ASVO haar steun betuigd aan 
de initiatiefnemers van de dagvaarding van de Nederlandse Staat 

inzake de pensioenwetgeving 

 
 

 
 

 
 

Oss, 15 oktober 2019 
 

 
Geachte Wilma Schrovers, 

 
 

Het bestuur van de Actieve Senioren Vereniging Oss/Maasland 
heeft kennisgenomen van het Persbericht van 24 september 2019, 
waarin Stichting Pensioenbehoud en KBO-Brabant, gesteund door 

Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB (VVG-PGB) en 
Vereniging van Oud Hoogovens Medewerkers (VOHM), de 

Nederlandse Staat hebben gedagvaard. 
Ook het bestuur v an de ASVO is van mening dat de Nederlandse 

pensioenwetgeving in strijd is met Europese regels, waardoor 
pensioenen ten onrechte al jaren niet meer geïndexeerd worden en 

er binnenkort zelfs (weer) gekort moet worden.  
  

Middels deze brief wil het bestuur van de ASVO graag haar 
instemming en steun betuigen voor dit initiatief. 

Wij verzoeken u deze steunbetuiging over te brengen aan alle 
deelnemers aan de procedure van dagvaarding. 

 
Namens de ASVOss/Maasland   

 
Jaap Groot 
secretaris 

 

Actieve Senioren Vereniging  
Oss /Maasland 
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UW AANDACHT WAARD 
 

       Laat kapotte spullen gratis repareren bij het 
                                          Repair café!! 

 
Help deelnemers R44 met start naaiatelier 

Stichting R44 in de Ruwaard ondersteunt mensen om 
met hun talenten kansrijk te zijn op de arbeidsmarkt. 
Drie deelnemers willen met naaien en kledingreparatie 
aan de slag. Kan jij hen de kneepjes bijbrengen en hen 
helpen een atelier voor kledingreparatie te starten, één 
ochtend per week voor een langere periode? Bel Shadi 
of Loes bij R44,  0412 – 763526  
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Palette   geniet samen van het leven 
 

Palette is een gemakkelijk te 

gebruiken on line platform. 

Palette legt verbanden tussen 

uzelf en de activiteiten, 

cursussen of diensten in uw 

omgeving die voor u interessant zijn. Het platform helpt u bij het 

vinden van de activiteiten, cursussen en andere mensen om 

boeiende of gezellige dingen mee te doen. Zoekt u iemand om 

samen mee naar de film of concert te gaan, of die van tuinieren 

houdt? U vindt het op Palette. U kunt zich bij Palette aanmelden 

op www.palettev2.eu. 

 

 

Poëzie 
 

 

       Vage contouren 

 

       van herkauwende koeien 

 

       in ochtendnevel. 

 

 

 

                                          Cilian 
 

http://www.palettev2.eu/
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Filippine nr. 26  
 

 
1. Bijbel voor Marxisten (Duits) 
2. Wanneer ik iemand op alle onderdelen de baas ben, dan … ik 

die persoon 
3. Tv serie volgt het leven van aristocratie en bedienden in begin 

vorige eeuw 
4. Geven het scoreverloop in wedstrijden weer 

5. Organisatievorm van leerlingen 
6. Arbeidersklasse aan de onderkant van de maatschappij 

7. Poetin, Kim, Mao denken er hetzelfde over 
8. Afdeling in de bokssport 

9. Dat scheelt heel wat, dat scheelt een ………… 
10. Grondlegger van de arbeidersbeweging 

11. Britse serie over de familie Bellamy en hun bedienden 
12. Een onderneming of bedrijf, maar ook een samenleving 

13. Roman uit 2016 van Anja Meulenbelt 
14. Overheersend Westers economisch systeem 

15. Wanneer je niet mag toetreden tot de volgende groep 
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Sudoku Plus nr. 25 

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. 9  

Filippine nr. 25 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Sudoku Plus nr. 24 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 



november 2019 25   

OPINIE  Rein     Niks menselijks               

Bij het niet gering aantal 

‘eigenaardige’ gewoontes 

van mij hoort ook het kijken 

naar “Expeditie Robinson”. 

‘Eigenaardig’ betekent oor-

spronkelijk passend bij je 

eigen aard. In de loop der 

tijd heeft het echter de 

betekenis gekregen van ‘vreemd’, ‘raar’. Zo bedoel ik het woord 

‘eigenaardig’ hier ook. Ik vind het raar van mezelf. 

Expeditie Robinson kent dit jaar zijn twintigste uitvoering. Een 

aantal bekende en soms ook niet bekende Nederlanders vertrekt 

naar een tropisch eiland. Daar worden ze in kampen verdeeld en 

moeten ze zien te overleven. De uiteindelijke winnaar is ‘de 

Robinson van dat jaar’. Om te winnen moet je niet alleen overleven, 

je moet ook proeven winnen en vooral zorgen dat je niet 

weggestemd wordt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De proeven variëren van zeer inventief, sportief tot onsmakelijk. 

Ze vergen doorzettingsvermogen, kracht, maar zeker ook slimheid. 

Kijken naar die proeven vind ik het aantrekkelijkst van het 

programma. Wat me tegenstaat, me soms doet walgen, zijn de 

volgende dingen: 
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• letterlijk walgelijk vind ik de proeven waarbij de deelnemers 

smerige dingen moeten eten, zoals levende insecten, vieze 

wormen etc. etc. 

• wanneer een groep een proef verliest moeten ze de volgende 

dag naar wat heet de eilandraad. Daar moet een lid weggestemd 

worden. Om te overleven, moet je dus zorgen dat jij dat niet 

bent. Daarvoor moet je ‘vriendjes’ maken, ‘bondjes’ sluiten. De 

manier waarop veel van de deelnemers dat doen vind ik niet 

minder walgelijk en vervult me met plaatsvervangende 

schaamte. 

Dan kijk je toch gewoon niet meer zult u nu denken. Volkomen 

terecht en ik heb me dan ook serieus afgevraagd waarom ik toch 

blijf kijken. 

De reden waarom ik blijf kijken, is dat ik keer op keer onthutst word 

hoe nogal wat deelnemers konkelen, liegen en bedriegen … 

allemaal om maar niet weggestemd te worden. Het leert me iets 

over de menselijke aard. 

Ogenschijnlijk heel redelijke mensen verliezen alle gevoel voor 

eerlijkheid en decorum wanneer ze onder druk komen te staan. Ze 

gaan met andere deelnemers praten en praten net zo lang op hen 

in dat die gaan twijfelen. Is daar liegen en bedriegen voor nodig 

geen punt. 

Van nature heb ik een redelijk positief mensbeeld, maar dit soort 

gekonkel doet dat beeld toch een beetje wankelen. Ik kan het bijna 

niet geloven en de belangrijkste reden dat ik naar deze serie blijf 

kijken, is om te checken of ik het allemaal wel goed gezien heb. En 

helaas, inmiddels weet ik dat ik het goed gezien heb, maar ik blijf 

het fascinerend vinden mensen steeds weer van hun slechtste kant 

te zien. 

Niets menselijks is mij vreemd en dat is ook een reden om te blij-

ven kijken. Wat zeggen die menselijke zwakheden van de BN’ers 

over mij? Zou ik het beter doen, anders …? 

  



november 2019 27   

 

Daar is moeilijk een antwoord op te geven. Het doet me denken 

aan de vraag die ik me als puber stelde, toen mijn vader vertelde 

over zijn rol in het verzet in de tweede wereldoorlog. Wat ik me 

afvroeg was, zou ik dat ook gedurfd hebben. En o, wat wil ik daar 

graag ‘ja’ op antwoorden, maar ik weet dat die vraag niet te 

beantwoorden is. Pas als een vergelijkbare situatie zich voordoet, 

zal blijken of ik inderdaad dapper ben of misschien ook wel laf. 

Hetzelfde met de vraag over hoe ik in de expeditie zou reageren. 

Voor één ding durf ik echter wel te staan: ik zou niet liegen en 

bedriegen. Daar is mijn rechtvaardigheidsgevoel mijn hele leven al 

veel te sterk voor. Maar andere zwakheden ? 

Neem nu zo’n Roy Donders. Los van het feit dat 

ik het nog steeds een ‘watje’ vind, bleef hij wel 

steeds dicht bij zichzelf. En toen kwam de 

heimwee. Dat heb ik vaker gezien bij 

expeditieleden en het blijft me verbazen. Niet 

dat heimwee niet zou kunnen. Maar je mag toch aannemen dat ze 

niet voor het eerst wat langer van huis zijn. Ze weten toch wat de 

expeditie inhoudt. Waarom doen ze dan mee, vraag ik me af. Of 

gaat het hier om nog een andere ‘zwakheid’, ‘televisiegeilheid’? 

Er zijn ook expeditieleden waar ik respect voor heb. Sommige 

winnaars bijvoorbeeld: boerin Bertie of judoka Edith Bos. Maar ook 

senioren-deelnemers als Johnny Kraaijkamp jr. Berdien Stenberg, 

Corry Konings en Henk Poort 

 

Laatst vroeg Tineke mij of ik zelf niet mee zou willen 

doen. Ze weet dat ik van sportieve uitdagingen houd 

en ook graag spelletjes speel. Maar geen haar op 

mijn hoofd, nog in geen honderd jaar! 

Aan dat ‘gedoe’ wens ik niet mee te doen. “Niets 

menselijks is mij vreemd” en verder wil ik absoluut 

niet gaan.   
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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 
 

11 november 2019 19.30 u 
 
”Mantelzorger zijn van iemand die 

  je lief is met een vorm van 
  dementie” 

 
 in ontmoetingscentrum  

 ‘De Meteoor’ Oude Litherweg  
  5346 RT Oss. 

  

  

 
   

 

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 

 

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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