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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 2,16,23, 30 dec        14.00 uur computercursus 

maandag 9 dec             13.30 uur bestuursvergadering 

   

Activiteiten deze maand  

03 dec koffiedrinken Coppelmans 

15 dec kerstconcert + Glühwein na 

20 dec kerstbuffet 

  

Activiteiten langere termijn 

07 jan nieuwjaarsreceptie (i.p.v. koffie drinken) 

  

  

  

 

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   

 

Als ik dit schrijf, zitten we nog midden in de herfst. Aan 

de voorkant van mijn huis zijn de bomen al kaal, achter 

nog veel gekleurd blad, zal dus ook wel snel vallen. De 

winter komt eraan, de handschoenen alweer aan gehad. 

Ja, en als we winter zeggen, denken we ook aan de december-

maand, waar we als vereniging wat van willen maken. Coppelmans 

mag wel wat stoelen bij huren, ik heb nu al 29 aanmeldingen voor 

de koffie op 3 december (lees ook gegevens verderop). Wat Ti-Jo 

en de BAG precies gaan doen is voor mij op dit moment ook nog 

een verrassing, ook daar leest u elders meer over. 

Deze ‘Bij de Tijd’ is alweer het laatste nummer voor dit jaar, dan 

beginnen de overpeinzingen ook weer zachtjes de kop op te steken. 

Zoals ik al eerder schreef, stijgt ons ledenaantal gestaag, in de 

eerste ledenlijst van 2019 tel ik 90 leden, de laatste lijst geeft (op 

dit moment) 106 leden aan, als het een beetje meezit gaan we dus 

met meer dan 100 leden het nieuwe jaar in, een mooi resultaat. 

Natuurlijk nog geen reden om achterover te leunen, we zullen ons 

met z’n allen druk moeten blijven maken om dit ledental te houden 

en nog liever uit te breiden. 

Als we alvast een beetje terugkijken, is niet alleen Ti-Jo bezig 

geweest met activiteiten, maar hebben onze leden zich ook 

aangeboden om samen iets te ondernemen. Marti en Riet deden 

dat met fietstochten naar plekjes, waar we zelf wel eens komen, 

maar dan via heel andere routes. Het weer werkte niet altijd mee, 

één keer zelfs te heet, maar de doordouwers fietsten toch een 

aantal keren. Vanaf november ging/gaat Hanneke elke eerste 

zondag wandelen in de omgeving van Het Bomenpark. 

Zelf heb ik u 2x een mooie en afwisselende boswandeling bezorgd 

en u laten genieten van mooie muziek met leuke animaties. 

Ik hoop, dat activiteiten van onze leden ook volgend jaar weer 

doorgaan, zo maken we er samen iets moois van. 

Een fijne decembermaand wens ik u toe. 
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 Koffiedrinken 

 

3 december koffie 
 

Koffiedrinken 3 december Coppelmans 

Op 3 december gaan we weer koffiedrinken bij tuincentrum 

Coppelmans. De kerstmarkt is al geruime tijd klaar, leuk om 

vooraf of na het koffiedrinken te bezoeken. 

Wij verwachten u vanaf 11.00 uur, koffie/thee/cappuccino en een 

decemberlekkernij zijn zoals voorgaande jaren weer gratis.  

N.B. als u zich niet vóór 22 november hebt opgegeven, kan ik de 

lekkernij niet garanderen !! 

Tuincentrum Coppelmans, Frankenbeemdweg 50, 5346 JJ, Oss. 

 
 

 
 

    

 

 
 
 

 
 
 

 
 
In januari geen koffie drinken. Daarvoor in de plaats op 7 

januari onze nieuwjaarsreceptie in De Meteoor. 

Meer hierover in het eerste nummer van Bij de Tijd in 2020 
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Seniorenbeurs 2019 
 

Na 4 jaar was er eindelijk 

weer een keer een 

senioren-beurs. Hulde voor 

het initiatief van de Kring 

KBO Oss. 

Op de foto (nog) niet te zien, 

maar het werd echt een 

drukke dag, niet alleen voor 

onze bestuursleden en Ti-Jo, 

maar juist door de vele bezoekers. 

We hebben onze ‘Actieve’ vereniging duidelijk voor het voetlicht 

gebracht; veel bezoekers, die we aanspraken, hadden nog nooit 

van ons gehoord, een enkeling wel van de ANBO. De link met de 

ANBO hebben we in die zin gebruikt om positief duidelijk te maken 

waarom wij destijds met onze eigen vereniging zijn begonnen. 

Grappig was wel, dat men de naamswijziging in ‘Actieve’ wel kon 

waarderen, of het extra nieuwe leden oplevert, valt nu nog niet te 

zeggen. 

Waarmee we ons ook hebben onderscheiden, is wat wij niet doen: 

geen Bingo, geen kaartmiddagen en of meer van dat soort activi-

teiten. 

We hadden een aanlokkelijke aanbieding, maar hebben de mensen 

daar niet mee onder druk gezet; wie voor 1 november lid werd, 

hoeft geen contributie meer te betalen voor 2019, maar mag wel 

kosteloos (of voor hetzelfde geld als onze leden) aan de 

decemberactiviteiten deelnemen. 

Overigens geldt dat ook voor de mensen die zich nu nog opgeven, 

dus gooi nog eens een visje uit bij uw kennissen!! 

Pennen waren bij ons geen graaiartikel, we hebben ze gedoseerd 

uitgereikt. Ook de snoeppot was zeer in trek, ook bij sommige 

leden! 

Inmiddels hebben een paar nieuwe leden zich aangemeld. 
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Belangen Behartiging Groep 

 

 

 Actieve Senioren Vereniging  

Oss /Maasland 

 

 

Het onderwerp van deze maand is weer de sociale kaart 

De BBG 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 nog achtereenvolgens de onderdelen   

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

wegwijs’ aan bod komen.   nr. 11 en 1 
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Huisvesting, eten, kleding & huisraad 
 
 

Geen huis onderdak 

 

 
 
Geen of onvoldoende eten 
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Geen meubelen of huisraad 

 

 
Kleine benodigdheden 

 
 
Niet voldoende geld voor kleding, speelgoed, 

verjaardagen etc 
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Noodsituatie, incidenteel  

 

 
Kapotte fiets, huisraad, gereedschap 

 
 

 
 
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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Hieronder nog een aanvulling op de informatie in Bij 
de Tijd nr. 10 over vervoer  
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TI-JO TOURS 
 

 
 
 

 
 
 

Terugblik op Ti-Jo activiteiten 
 

De Dutch Design Week (DWW): 22 okt’19 

 
“M.b.v. een plattegrondje begonnen we bij de NS - kiosk . 

Daar hebben we  voor de eerste keer (!)van ons leven  een 

virtuele bril opgehad en daarmee een toekomstige wereld 

gezien van vervoer (trein, elektrische stepjes, fietsen, 

wandelpaden:  héél leuk om zo te zien . Ik heb  nog even op 

een schommel gezeten, maar…dat kan ik niet meer” .  

(Marti) 

 

 
 

Krukjes van ander materiaal dan hout 
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“Daarna naar het Veemgebouw ,waar op de begane grond  

permanent veel leuke winkeltjes zijn. Bovenin dat gebouw 

hadden ontwerpers bijzondere tafeltjes staan, maar zeer 

onhandig, omdat ze veel hoeken hadden en ook gaten in het 

bovenblad. Ook waren er fietsers - met speciale fietsen - die 

allerlei stunts uithaalden op een hele grote skatebaan (over 

de kop!),  schitterend om te zien!”  

(Marti) 
 

“Een etage hoger kon je met heel fijn zand spelen dat je door 

je handen liet gaan en dan allerlei andere vormen en kleuren 

kreeg. Verderop waren er mensen met een virtuele bril op, 

die op een stoel zaten die bewoog. Ze zagen door die bril dat 

ze in een luchtballon zaten en die met de handen hoog 

moesten trekken aan een handvat om een boom of gebouw 

te ontwijken” 

Marti) 
 

“We hebben ook een stukje ‘appelleer’ gezien, dát voelde heel 
koud aan! Hoe ze dat maken, vraag, het me niet.”  

(Marti) 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

                       Nieuwe materialen uit plantaardige stoffen w.o. paddenstoelen 
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“Wat mij opviel, was dat er zoveel “soorten” design 

zijn.  Sociaal design (o.a. politie), reizen in de toekomst. (ns), 

veranderingen in onze leefomgeving en hoe wij daar mee 

omgaan. Veel experimenten  rondom ‘hergebruik’,  gebruik 

van natuurlijke materialen en wat je er van kan maken. En – 

logisch - ook tweedehands kleding.  En wat wilden de acteurs 

ons leren?” 

(Corry)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kunst uit afvalmaterialen 

 

“Ik heb nog dágen lopen nagenieten van wat we op de dag 

van DDW gezien hebben én gehoord!  Eigenlijk maakt het 

bezoek aan DDW me héél optimistisch over de toekomst. Wat 

onze ‘kinderen’ laten zien aan creativiteit, in ontwerp, in 

gebruik van bestaande materialen, in het scheppen van  

nieuwe grondstoffen én het oplossen van problemen (ja 

zeker: inzetten van creativiteit voor het oplossen van maat-

scháppelijke problemen!), is verbijsterend, inspirerend en 

doet je geloven dat véél mogelijk is wat wij, senioren,  als on-

bestaanbaar beschouw(d)en. Een hernieuwd bezoek volgend 

jaar, gráág! “  

(Tineke) 
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Nieuwe natuurlijke grondstoffen voor kleding 

 
 

“Wij hebben paf gestaan en hard gelachen in de verschillende 

paviljoenen van de DDW. 

Bv. paviljoen hergebruik, waar sportschoenen en mooie 

koffiekopjes stonden, gemaakt van, jawel, koffieprut!” (José) 

 

“Bv. Paviljoen: gevolg van bewegingen, waar een totaal 

zilveren jongeman zich op een loopband een half uur in het 

zweet liep, waarna de “patronen” van dat zweet uitgebreid 

werden gefotografeerd! 😂”  

(José) 

 

“M.a.w., het was een topdag. Het is maar goed, dat we met 

koffie en appeltaart zijn begonnen, want later hadden we er 

geen tijd meer voor. Zo interessant was het. En we hebben 

lang niet alles gezien!!!Volgend jaar weer. Ga je mee?” 

(José) 
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“Dagje samen uit naar Eindhoven 

 

Op de seniorenbeurs heb ik 

heel wat keren verteld, dat wij 

ook gebruik maken van 

activiteiten die door anderen 

georganiseerd worden, zoals 

de Dutch Design Week in 

Eindhoven. Niet iedereen kan 

de stap maken om naar zo’n 

activiteit te gaan of wil dat niet 

alleen doen of het wordt 

betaalbaar als je met meerde-

re mensen op reis gaat. 

Helaas werd het groepje wat kleiner door een paar afzeggingen op 

het laatste moment, maar dat mocht de pret voor ons niet drukken. 

Na een gezellige treinreis en een bak koffie met appeltaart zijn we 

op pad gegaan in het gebied van Strijp S, alleen daar al kun je 

moeiteloos meerdere dagen doorbrengen, het werd dus keuzes 

maken.  

In het begin veel dingen gezien die onder de noemer “sociale 

design” vallen, ‘s middag heel leuke ontwerpen gezien van dingen 

uit het dagelijks gebruik. Een heel leuk onderwerp was gebruikt 

serviesgoed van jaren geleden, dat in een modern jasje opnieuw 

was geglazuurd en gebakken waardoor het weer heel aantrekkelijk 

werd; ik hoop, dat de foto het een beetje goed weergeeft 

Al met al een leuke dag gehad, mag voor volgend jaar weer op het 

programma staan en is dan een aanrader !!” 

(Aad Wildenburg) 
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Vooruitblik op Ti-Jo activiteiten 
 

Het kerstbuffet 2019: vrijdag 20 december 
 

Omdat vóór eind december geen BdT meer verschijnt, nu 

alvast de nodige details over het ASVO-kerstbuffet. Na het 

succes van deze formule van 2018, wil Ti-Jo (én de BAG = 

Brede Activiteiten Groep) deze graag herhalen. Weet u het 

nog: U wordt allen uitgenodigd een gerecht(je) te bereiden 

voor vier personen. Per persoon! (dus: echtparen: 2 

gerechtjes).  

Indien mogelijk al in 1-persoonsporties.  Dát (die gerechtjes) 

is uw bijdrage. 

Van al deze schotels richten wij een fantástisch buffet in.  

Ti-Jo vraagt u rond 10 december a.s. (reminder komt nog!) 

uw voornemens te mailen naar tineke.akkermans@home.nl, 

zodat Ti-J0 een beetje kijkt naar een gevarieerd aanbod. Dat 

liep vorig jaar trouwens uitstekend. 

Het geheel gaat als volgt: 

 
plaats De Meteoor (Oude Litherweg)  

datum vrijdag 20 december 

tijd 17.30u – 21.00u 

kosten 1. Uw eigen schotel 

 2. Betalen vanaf het 4e 
drankje 

opwarmen eten in de keuken, hulp van 

vrijwilligers Meteoor 

wat maak ik? soepjes, spiesjes, hapjes, 

(stok)brood en kruidenboter, 

kaas, toetjes, fruit, laat u gaan 
(☺) 

opbouw + aankleding Ti-Jo + BAG 

dress code feestelijk! 

opruimen Ti-Jo+ Bag+ vrijwilligers 

 

mailto:tineke.akkermans@home.nl
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Zit uw buurman of buurvrouw  toevallig alleen? Meenemen! 

Moet hij/zij wel óók voor een gerechtje zorgen! 

Decembermaand feestmaand 

 

De ASVO biedt deze winterse dagen nog méér vertier: 

 

• Op 3 december a.s. gaan we koffie drinken bij tuincentrum 

Coppelmans. Mét wat lekkers erbij. Het bestuur van de ASVO 

biedt u dit gratis aan! Graag vooraf opgeven bij Aad 

Wildenburg, de voorzitter van de ASVO: 

aad.wildenburg@kpnplanet.nl 

 

Vanaf 11.00u bent u welkom bij de koffie. Tijd genoeg om 

vooraf of achteraf de kerstmarkt te bewonderen. 

 

• Op zondagmiddag 15.00u gaan we met de liefhebbers 

naar de Grote Kerk in Oss, waar Vocaal Ensemble een 

(gratis) kerstconcert geeft. Erg mooi, verzekert Ti-Jo u.  

Na afloop gaan we met de liefhebbers naar La Colline voor 

een glaasje Glühwein! 

Graag vooraf opgeven bij ebbenjose@gmail.com i.v.m. 

reservering. 

Er zijn geen kosten aan verbonden. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

mailto:aad.wildenburg@kpnplanet.nl
mailto:ebbenjose@gmail.com
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Activiteiten leden ASVO  2019 

Samen wandelen 

 

Wandelen in Bomenpark: zondag 3 november’19 

 
Een eigen initiatief van Hanneke Bruijns: elke eerste zondag 

van de maand organiseert Hanneke een ochtendwandeling in 

het Bomenpark. 

 

 “We zijn voor de eerste keer met een 

groepje van 5 mensen gaan lopen. Nadat 

iedereen was gearriveerd, zijn we aan de 

vaste route begonnen. Er was genoeg stof 

tot praten. De wandeling duurde een uur 

en dat was voor iedereen lang genoeg. 

Daarna hebben we bij “Het Bomenpark” 

koffie en thee gedronken. Wat ik heb 

gehoord van de wandelaars, was dat  het zeer geslaagd was. 

Wat mij betreft mag iedereen aan de wandeling deelnemen of 

je nou ASVO-lid bent of niet. Ik probeer het óók iedere maand 

in de Regio te zetten. Dus,  heb je nog vrienden die graag 

mee willen lopen dan zijn ze van harte welkom. Voor de 

volgende wandeling op 1 december weer graag opgeven via 

de mail: najade-hanneke@hetnet.nl, i.v.m. het reserveren 

voor koffie en thee (voor eigen rekening). Ik hoop jullie dan 

om 10.30 uur te zien op de parkeerplaats van Het Bomenpark. 

Tot dan! 

 
Groeten Hanneke Bruijns. 

 
 
 

mailto:najade-hanneke@hetnet.nl
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Kookworkshop 
 

Op 23 oktober hebben de aangemelde ASVO-leden de kook-

workshop gevolgd in het thuisrestaurantje van hobbykok Rein. Er 

werd Italiaans gekookt. Hieronder een paar reacties van de 

deelnemers én uitnodiging voor een volgende kookworkshop. 

 

Op de TiJo activiteitenlijst stond “Kookcursus voor mannen” als activiteit. 

Wij mannen haalden het quorum niet! Geen durf of een mogelijke aanslag op 

het ego??? Al pratend met Rein kwam ik er achter dat hij thuis vaak kookt en 

ook op dit terrein graag zijn onderwijstalent wil tonen. Zijn voorliefde is 

ITALIE. 

Enige tijd geleden was het zover. Met nog een tweetal ASVO-leden bij 

kookstudio “Akkermans” een cursus zelf koken en lekker smullen op zijn 

Italiaans. Rein heeft ons laten genieten van het maken en verorberen van een 

heerlijke Italiaanse 4-gangen maaltijd. Een zeer geslaagde avond, zeker voor 

herhaling vatbaar! Bedankt Rein 

Geert Ebben 
 

Bellisimo, 

Zo’n prachtige keuken voorzien van alle gemakken en een eettafel 

nodigt veel mensen uit om er uren in door te brengen. 

Zo hebben Geert, Loes en George de eer gehad om als eersten van de ASVO 

een kookworkshop bij te wonen. 

Ieder kreeg een recept om klaar te maken onder supervisie van de kok. 

Het viergangen menu was samen met de drankjes verrukkelijk. 

Deze workshop moet je gevolgd hebben.  

Grazie, signor Rein 

 

George Scholten 
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       truffelpasta                     citroenrisotto met garnalen en zeekraal

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    scaloppine al limone     

 

 
 

Daarom: in januari een volgende workshop 
 
opgeven bij: akkermansrein@gmail.com 

 
kosten: € 15.- per persoon 

 
 
(bij minimaal 3 personen gaat de workshop door en zoeken we 

naar een passende datum) 

 

 
 
 

mailto:akkermansrein@gmail.com
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Poëzie 
 

 
 

       Ongelofelijk; 

 
     een ijsvogeltje in de tuin, 
 

     geluksmomentje. 
  
 

 
           
 

                                               Cilian 
 
 

 
Grappige kerstgedicht 
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UW AANDACHT WAARD 
 

 

 

 

De Adviesraad Sociaal Domein Oss en de Seniorenraad zijn een 

onderzoek gestart. Zij onderzoeken of de toegewezen 

huishoudelijke hulp door de gemeente Oss voldoet. 

Daar hebben ze uw hulp bij nodig! 

Zij hebben een formulier gemaakt met vragen over de 

huishoudelijke hulp. Zij zouden het heel erg fijn vinden als deze 

zo veel mogelijk ingevuld gaan worden. 

Bent u iemand die gebruik maakt van de toegewezen 

huishoudelijke hulp van de gemeente Oss?  Vul dan dit formulier 

in. 

Bent u mantelzorger/familie/vriend/buur/kennis van iemand die 

gebruik maakt van de toegewezen huishoudelijke hulp? Vul dan 

samen dit formulier in!" 

Het gaat om dit formulier. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh43rIp1DbMsKK0ft

eXlA4tQB5eq5rOME6nY3QRZR_wV3c3g/viewform 
  

  
website voor het onderzoek: 
https://www.adviesraadsociaaldomein-oss.nl/nieuws/onderzoek-

huishoudelijke-hulp-gemeente-oss 
  

 

https://t.co/2wwizUu5h1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh43rIp1DbMsKK0fteXlA4tQB5eq5rOME6nY3QRZR_wV3c3g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh43rIp1DbMsKK0fteXlA4tQB5eq5rOME6nY3QRZR_wV3c3g/viewform
https://www.adviesraadsociaaldomein-oss.nl/nieuws/onderzoek-huishoudelijke-hulp-gemeente-oss
https://www.adviesraadsociaaldomein-oss.nl/nieuws/onderzoek-huishoudelijke-hulp-gemeente-oss
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UW AANDACHT WAARD 

 

In deze rubriek nu aandacht voor allerlei interessante 

mogelijkheden voor actieve senioren. zoals verzameld 

op de Seniorenbeurs in Berghem in oktober. 
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          Gewoon lekker zwemmen kan natuurlijk ook! 



november 2019 27   

 
 
 

Voor meer informatie zie: 
 
www.golfbad.nl 

 
0412 - 647575 

 

 
 
 

 
 

http://www.golfbad.nl/
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UW AANDACHT WAARD 
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UW AANDACHT WAARD 
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UW AANDACHT WAARD 
 

Handig om ook nu al bij stil te staan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Voor meer informatie: 

 

pinkse philips huberts notarissen 

Molenstraat 46 Oss  0412 - 665666 
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UW AANDACHT WAARD 
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34 Bij de Tijd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra 

puzzel 
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voor de kerstvakantie: Woordkraker 
 

 
 
 
 
 

 
  
 

 

       Vage 

contouren 

 

       van 

herkauwende 

koeien 
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Alle opgaven zijn kleine puzzels. H is horizontaal, V is 
verticaal 
 

 

 

       in ochtendnevel. 
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Filippine nr. 27  
 

 

 
1. Altijd afgebeeld in de armen van Maria 

2. 1963 winnaar van de tocht der tochten 
3. Waar hele volksstammen vrolijk werden van haar films, werd 

zij depressief 
4. De vleesgeworden vrek in december 

5. Onmogelijk voor luilakken in de zomer 
6. Instantie die in schrijnende contrast staat met de overdaad aan 

veel tafels 
7. “Do they know it’s Christmas” 1984 

8. Oervervelend schouwspel op tv op nieuwjaarsdag 
9. Britse ensemble film waarin Bill Nighy zijn broek laat zakken 

2003 
10. Bisschop uit Klein-Azië 
11. Dé Santa Clause 

12. Wie kent niet “white Christmas” van … 
13. Een spitse schroef in een hoefijzer, maar ook een lekkernij 
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Sudoku Plus nr. 26 

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. 10  

Filippine nr. 26 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Sudoku Plus nr. 25 
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OPINIE  Rein                    Home is where …   
 

een eigen huis 
een plek onder de zon 

en altijd iemand in de buurt die van me houden 
kon 

toch wou ik dat ik net iets vaker 
iets vaker simpelweg gelukkig was  

hhmm 
 

Ik woon in een straat waarin ik me gelukkig kan prijzen. Al in 1979, 

toen we er kwamen wonen, vielen wij met onze neus in de boter, 

er was een straatfeest bezig. Iedereen had een tafeltje met wat 

stoelen op straat gezet, leuke kleedjes erop, een bloemetje, 

rondrennende kleine kinderen en ouders die gezellig met elkaar 

kletsten, koffiedronken met steeds een wakend oog voor de 

kleintjes. Wij hadden daarvoor jaren gewoond in Dukenburg in 

Nijmegen, waar wij amper wisten wie onze buren waren. Wij 

werkten beiden, vertrokken ’s ochtend in de winter in het donker 

uit ons huis om in Oss te werken en kwamen veelal pas weer in het 

donker thuis. Het straatfeest voelde voor ons dan ook als een warm 

bad.  

Een tot op dit moment in stand gehouden ‘goed gebruik’ in onze 

straat is om nieuwe ‘wereldburgers’ te verwelkomen met een jong 

fruitboompje. Maar er zijn meer ‘goede gebruiken’: zo houden wij 

elk jaar, begin januari, een nieuwjaarsborrel. Onder de carports van 

twee families komen wij dan bij elkaar. De gastvrouwen en -heren 

hebben gezorgd voor huisgemaakte glühwein en elk gezin neemt 

zelf gemaakte kleine hapjes mee. Een geweldig leuk initiatief. 

Naast wat ik noemde ‘goede gebruik’ is het in onze straat ‘norm’ 

om zorg en aandacht voor elkaar te hebben. Velen van ons zijn op 

zekere leeftijd en het is vanzelfsprekend dat waar zorg en aandacht 

nodig zijn, deze ook komt van wie dan ook in de straat. Dat riekt 

misschien een beetje naar ‘sociale controle’, maar is het absoluut 

niet.  
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Tineke en ik hebben dan ook laatst besloten in onze straat te blijven  

wonen.  

We hebben ons ervan vergewist dat met kleine aanpassingen aan 

het huis, wij er tot op hoge leeftijd kunnen blijven wonen. En 

vervolgens hebben we voor de laatste keer onze woning laten 

verbouwen, zodat het nu ‘bijna’ voelt als een nieuw huis, en we 

toch lekker in onze warme straat blijven. Het is voor ons inderdaad: 

‘een eigen huis, een plek onder de zon’. 

Karakteriserend voor onze straat is ook het volgende: door 

overlijden kwam een huis in de verkoop. Dat bleek opgekocht door 

een makelaar, die het vervolgens verhuurt aan gastarbeiders. Ho, 

ho, hoor ik sommigen misschien denken, is het zo’n straat waar 

gastarbeiders niet welkom zijn. Nee, moet ik u uit de brand helpen, 

geenszins. De makelaar verhuurt het huis aan gastarbeiders uit 

Oostbloklanden, die steeds weer na 1 of 2 maanden vertrekken. 

Zodoende is er geen tijd en mogelijkheid een band met ze op te 

bouwen en dat is wat wij betreuren. Geaardheid, afkomst, kleur … 

allemaal niet van belang. Waar het om draait is echt contact met 

elkaar, veiligheid ervaren in de straat. 

 

 

 

  

Wie herkent bovenstaande tegelwijsheden niet! Clichés, ik geef het 

toe, maar daarom nog niet minder waar. 

Wat ik hierboven schreef over ‘onze straat’ is zeker ook van 

toepassing op ‘ons huis’.  
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Het lied van René Froger spreekt van ‘een eigen huis’, maar ook 

van ‘iets vaker simpelweg gelukkig zijn’. Ik heb graag mee-

gezongen, als ik het lied op de radio hoorde, maar ik sta nu pas  

echt stil bij de betekenis van deze zin. Op het eerste gezicht lijkt 

het een paradox, een schijnbare tegenstelling. Hoezo een eigen 

huis en dan toch nog vaker gelukkig willen zijn? Maar het een houdt 

niet automatisch het ander in: al heb je een eigen huis, dat 

betekent nog niet per definitie dat je ook gelukkig bent.  

Tja, ook dat is een waarheid als een koe, maar klinkt toch eerst en 

vooral als Westerse verwendheid.  

Natuurlijk is het eigenlijk een grondrecht voor iedereen om een dak 

boven je hoofd te hebben en gelukkig te zijn, maar zo zit onze 

wereld niet in elkaar. Hier willen wij - wat zeg ik – eisen wij het 

recht op beiden, maar hoe verwend is dat?! 

 

De decembermaand is (voor mij) uitgerekend de tijd om eens stil 

te staan bij hoe goed wij het hebben in vergelijking met zo veel 

streken in de wereld waar honger, armoe, oorlog en ellende 

heersen. Hoe moet zo’n refrein van René Froger wel niet klinken in 

de oren van vluchtelingen, bewoners van de favela’s, rampge-

bieden waar ontelbaren dakloos geworden zijn …  

 

 

 

Mijn kerstwens voor iedereen is eens stil 

te staan bij je eigen geluk; wat maakt 

jou nu echt gelukkig en … wat kun jij 

doen om anderen gelukkig te maken. 

Besef al je zegeningen, besef je geluk 

en deel het!!!!!!     

 
  

Rein 
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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 
 

9 december 2019 19.30 u 
 
”Wat is dementie?” 

 
Mascha Kuijpers, klinisch geriater 

in ziekenhuis Bernhove 
 

 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
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mailto:ebbengeert@gmail.com
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