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Agenda 
 

 
 
  

 

 
 

Activiteiten in de kleine zaal van de Kortfoort 

elke dinsdag 14.00 uur tekenen en schilderen (1) 

 14.00 uur tekenen en schilderen (2) 

maandag 6, 20, 27 jan       14.00 uur computercursus 

maandag 13 jan            13.30 uur bestuursvergadering 

   

Activiteiten deze maand  

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

  

  

  

Activiteiten langere termijn 

  4 februari koffie drinken bij De Meteoor  

  6 februari Filmochtend met lunch 

20 februari Algemene Leden Vergadering 

  

 

Personalia 

      

Kroonjaren 

   

12 januari dhr. W.J.H. Awater  85 

25 januari mevr Gerry Raak van 75 

27 januari mevr Neeltje Winter de 80 

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

wij zullen u dan niet in de lijst opnemen. 

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

 

Alhoewel een deel van de decembermaand nog gevierd 
moet worden, is dit is alweer het eerste nummer voor het 

nieuwe jaar. We zijn de maand december goed begonnen 
met de koffie en iets lekkers bij Coppelmans. Het was druk,  

met 50  mensen zelfs bijna de helft van onze vereniging. Grappig 

is, dat ik door wildvreemde mensen werd aangesproken, die het 

leuk vonden, zo’n grote groep ouderen allemaal gezellig aan het 

babbelen. Verrassend was, dat al een aantal 4-regelige gedichten 

bij Rein werden ingeleverd en er zijn er nog meer beloofd! De 

gedichten komen in elk geval in BdT te staan. 

Het was dus een goed begin van het einde van 2019 en mijn 

verwachting is, dat ook onze laatste activiteiten weer prima zullen 

verlopen. 

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst presenteert Ti-Jo u het jaarpro-

gramma met voor de eerste maanden ook de data.   

Het jaar 2020 is ook ’n feestjaar, we vieren ons eerste lustrum. 

In 2015 werd al snel duidelijk dat, waar we als afdelingsbestuurders 

van de ANBO al een paar jaar bang voor waren, het hoofdbestuur 

de afdelingen aan de kant wilde zetten. Ik ga dat niet verder meer 

herhalen, maar als bestuur van onze afdeling wilden we verder 

omdat juist de activiteiten voor veel van onze leden belangrijk zijn. 

Waar we nog steeds trots op zijn, is dat we binnen een maand een 

officiële vereniging hebben opgericht. Memorabel is, dat we een 

kleine dip hebben beleefd, maar na een extra algemene 

vergadering is de vereniging meer een vereniging van de leden 

geworden. Niet alleen het bestuur organiseert, maar er zijn 

meerdere leden actief. Ook naar buiten lukt het ons mensen 

enthousiast te maken en het ledental blijft langzaam stijgen. 

Met zo’n vereniging moet 2020 toch een goed jaar worden en in die 

zin wens ik u privé ook een goed jaar toe. 
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Koffiedrinken 
 

Het koffiedrinken ‘s morgensop 7 januari gaat niet door.  

’s Middags is er onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en twee 

activiteiten op 1 dag is wat teveel van het goede. 

Dus nogmaals: 

 
Geen: koffiedrinken ’s ochtends 

Wel  : nieuwjaarsreceptie in De Meteoor  om  15.00 uur 
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Sinterklaasgedichten over ASVO door leden 
 

Hieronder staan de ingeleverde gedichten. In willekeurige volgorde. 
De jury vindt het namelijk geen pas geven rond deze feestelijke 

dag het ene gedicht hoger te waarderen dan het andere. In de 
ogen van de jury zijn alle inzendingen prijswinnaars. Alle dichters 

krijgen dus op de koffieochtend van 4 februari een gratis kop 
koffie aangeboden. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Voorzitter Aad is de boss 

Van de gezelligste seniorenvereniging in Oss 
De commissies en het bestuur doen hun best 

En Ti-Jo tours doet de rest 
 
Aad Wildenburg 

 
 

Sinterklaas kwam op de fiets 

Zwarte Piet vond dat maar niets 
Hij ging liever met de auto 

Piet verzint wel het motto 
 
Geert Ebben 
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Lieve mensen hier 
Het is voor mij groot plezier 

Lekker koffie, nog geen bier 
ASVO brengt voor mij nog veel vertier. 

 
Ed Post 

 
 

O boy, o boy, o wat een joy 
De ASVO jongens, da’s pas mooi 

Ik beken het met een beetje pijn 
Laat mij een seniora zijn. 

 
Tineke Akkermans 

 
De gezelligste club is ASVO 

De actiefste sowieso 
Bij koffie is er met Sinterklaas 

Geen appeltaart, maar speculaas 
 
José Ebben 

 
 

Ben je wat ouder in jaren 
En wil je niet achter te geraniums staren 

Zoek dan aansluiting bij actieve senioren 
Dan is het prettig van de ASVO te horen 
 
Arie Boele 

 

 

Alle ouderen verzamelen 
Sinterklaas staat voor de deur 

Vooral dan niet zomaar wat stamelen 
Ouderen in Oss, die gaan er veur! 

 
Ineke Molenkamp 
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Wij zijn al jaren lid van de ASVO 
Een vereniging prima zo 

Nog heel veel jaren blijven bestaan 
Betekent voor de leden, goed gedaan 

 
Margreet Hack 

 

 

Onze vereniging bestaat uit actieve senioren 
Dat laten wij dan ook graag horen, 

Elke maand leuke dingen doen. 
En dat voor zo min mogelijk poen. 

Met als grote aanjagers Tineke en  José 
Daar is de ASVO toch maar goed mee! 

 
Brenda Bakker 

 

 
Wie willen niet als senioren 
Tot de actieven van ASVO behoren. 

Die club behartigt uw belangen 
Meer kan u echt toch niet verlangen. 

 
Rein Akkermans 
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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 deze Bij de Tijd staat nu het laatste onderdeel van de “Sociale 

kaart tegen armoede”: ‘zorg, begeleiding wegwijs’.      
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Zorg Begeleiding Wegwijs 

 
 
Begeleiding (voor 18+) 

 
 
Verzorging of verpleging 
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Problemen met relatie, werk of financiën  

 
  

Problemen in de buurt, isolement, eenzaamheid 

 
 

Behoefte aan gezelschap en ondersteuning 

 
 



januari 2020 11   

Ouderen 55+ 

 
Mensen met een beperking 
 

 

 

Niet aangeboren hersenletsel 
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Behoefte aan een praatje en ondersteuning 

 

 

Diverse ondersteuning in huis: klusje, boodschappen, 

uitgaan, maaltijd 

 

 

 

 

 

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! 

 

 
 
 

 



januari 2020 13   

 
TI-JO TOURS 

 
 
 

 
 
 

 

Terugblik op Ti-Jo activiteiten 
 

Terug naar School: 20 november 2019 

 
Het vroor die ochtend toen wij met 8 ‘man’ op weg togen voor 
een dagje ‘Kijken in de klas’ bij  ROC De Leijgraaf, locatie 

Talentencampus. Let wel: een héle schooldag(☺)! 
Zoals je je van vroeger nog kunt herinneren,  doet het weer 

verder weinig ter zake: in de herfst/winter begint een 
schooldag als het nog (bijna) donker is en ga je naar huis als 
het wéér (bijna) donker is …. 

 
Wat (mij) in eerste instantie opvalt, zijn: de  vrolijke kleding, 
het ontbreken van boekentassen ten faveure van een laptop 

én de telefoon als een alom aanwezig én onontbeerlijk 
communicatiemiddel.  

In de lokalen hangen wél een soort insteek-

zakjes om tijdens de les alle mobieltjes in op te 
bergen, maar wij treffen een paar lessen waar-
in de telefoon juíst wordt gebruikt! Voor inlog-

gen in het lesprogramma bijv. maar ook om de 
notities (huiswerk) op het bord even ‘vast te 
leggen’. Wij schuiven met zijn achten gewoon 

aan in de les. Tussen de leerlingen, dát wel. En  
 
dat doen we ook, want we zijn hier vandaag om wat te leren! 
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Wij sluiten aan bij de Mbo-opleiding Maatschappelijke Zorg: 

leerlingen leren in theorie én ‘praktijk’ in allerlei beroepen om 
te gaan met mensen van 0-90 jaar met een zorgbehoefte. 
Vandaag wordt in les 1: zorg voor ouderen, aandacht besteed 

aan mensen met de ziekte van Parkinson; daarna volgt (2) 
een les drama, gericht op concrete zorgsituaties en (3) een 
les Psychiatrie rond het thema schizofrenie. Voorwaar, geen 

kattenplasje voor deze eerstejaars studenten (leeftijd 16 jaar 
en ouder) en voor óns, die mogen aanschuiven. We sluiten de 
dag af met een les Engels voor tweedejaars van dezelfde 

studierichting: Engelstalige (pop)liederen en daarmee ook 
poëzie). 
In de eerste les (thema Parkinson) laten leerlingen een Power 

Point zien met voorbeeldfilmpjes en nadien opdrachten: hier 
(zie foto) moeten Nigel (leerling) en Tineke (senior-leerling) 
hun naam schrijven terwijl tremoren (de medeleerling 

beweegt je schrijfarm) de fijne motoriek overnemen.   

 

 

 
 
 

 
 
 

Als onze ASVO-Geert naar voren treedt en aanschouwelijk 
laat zien wat deze ziekte met hem doet, verhelderd met 
voorbeelden van zijn vrouw, wordt het heel stil in de klas: hier 

wordt theorie praktijk en alleen al daarom een onvergetelijk 
leermoment. 
De les drama daarna maakt heel aanschouwelijk – door het 

spel van leerlingen - hoe en wat te doen in een zorgsituatie. 
Sommige leerlingen (eerstejaars!) geven daarbij blijk van een 
goed en analytisch observatievermogen. (“deze activiteit  was 

gericht op motiveren, op zélf doen etc”) Daarna spelen ook 
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wij, bezoekers,  mee met een spelopdracht die laat zien hoe 
de stemming van een groepje mensen en daarmee ook het 

gedrag beïnvloedbaar is. Geert, Corry en Tineke spelen met 
verve mee…. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Les drama: zorgsituaties. Hoe te handelen 

 
De les psychiatrie is indrukwekkend door zijn inhoud (hoog 
niveau) maar ook door de gebruikte leermiddelen. Een groot 

scherm laat een Mindmap zien: een schematische manier van 
ordenen van informatie waaraan alle leerlingen hebben 
bijgedragen. Voor er nieuwe instructie komt, worden de 

hoofdzaken van de vorige les herhaald. Ook hier wordt veel 
en beeldend materiaal gebruikt. Erg spannend. Op hun 
laptops kijken de leerlingen mee (op telefoon mag ook). De 

les eindigt met een quizje (Kahoot) om te kijken hoeveel en 
welke informatie goed is aangekomen. De leerlingen doen 
geïnteresseerd mee (ook een beetje competitie!). Erg leuk! 

Een zeer interessante les. Wij doen trouwens zelf ook vurig 
mee aan de eindquiz, túúrlijk. 
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Les over schizofrenie               Welke muziek vind jij nou mooi en waarom 

 

De les Engels is pittig: wij worden genood een Engelse 
liedtekst (Queen) te doorgronden d.m.v geleide opdrachten. 
Dat valt bepaald niet mee, ook niet voor ons ‘oudere’ 

leerlingen. Mooi is te zien hoe zinvol het gebruik van digitale 
middelen kan zijn: veel actueel materiaal (kennis van de 
muziek van deze tijd), in de vorm van filmpjes ook. 

 
Opzet van deze dag was voor Ti-Jo vooral : een kijkje in  het 
‘Hedendaagse Onderwijs’ (“De Jeugd van tegenwoordig”), het 

ROC wilde graag contact met senioren en vandaaruit een 
eventuele directe input in het lesgebeuren. Zoals spontaan 
gebeurde in de les over de ziekte van Parkinson, bijvoorbeeld. 

Het werd in alle opzichten een verrassende dag. Zowel 
docenten als leerlingen ontvingen ons hartelijk en nieuws-
gierig. 

Slim werden wij, toeschouwers, tussen de leerlingen 
geplaatst, wat leuke gesprekjes en onderonsjes opleverde. De 
leerlingen waren opmerkelijk open en bereid tot interactie 

met onze groep ‘senioren’. Wij werden uitgenodigd  volop deel 
te nemen aan het lesgebeuren. En…..dat deden we ook! En 
graag.  
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Ti-Jo heeft de organisatie (contactpersoon mevrouw Saskia 
de Jong) toegezegd later nog eens te evalueren wat we in de 

toekomst nog meer/verder voor elkaar kunnen betekenen. 
Interessant is alvast het project ‘Het Leijhuis’ te noemen, op 
de ROC- locatie aan de Euterpelaan. Daar zijn leerlingen twee 

dagdelen per week werkzaam in de opvang van en omgang 
mét senioren. Je kunt zó binnenlopen. Er wordt gekookt, 
spelletjes gespeeld en dergelijke. Een ‘praktijkmogelijkheid’ 

voor de leerlingen die worden opgeleid bij Dienstverlening.  
Wij spraken op onze bezoekdag vooral over input van 
senioren (in ons geval)  in de les. Bijvoorbeeld : hoe te leven 

met een beperking. Van beide kanten smaakt dit initiatief 
naar ‘meer’. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Koffie voor de bezoekers 
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Evaluatiepunten 

 
 
 

 
 
 

 
 

- Wat een leuke dag 

- De tijd vlóóg om 

- Indrukwekkend moment waarop Geert zelf in de instructie 

over Parkinson stapte 

- Mooie didactiek: leerlingen leren elkaar ook heel veel 

- Speciaal het quiz-trucje: kahoot 

- Drama een erg nuttig (en ook onderhoudend) 

onderwijsmiddel 

- De mindmap: geweldig! 

- Het gebruik van digitale middelen, beamer, telefoon, laptop 

- Niveau les hoog (ouderenzorg en psychiatrie) 

- De inbreng van de leerlingen 

- De prettige en veilige sfeer van de leerlingengroep; in de 

tweedejaarsgroep speelde een en ander: enkele meisjes 

domineerden. Dat werd voelbaar 

- Wel verschil in niveau leerlingen onderling te zien. Heel slim 

naast (ogenschijnlijk) minder begrip.  

- Sociale vaardigheden in eerste groep heel groot: leerlingen 

onderling heel goed. Ook naar ons als bezoekers: openheid, 

gemakkelijk in maken contact (“kom maar naast me zitten, 

José) 
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Activiteiten leden ASVO  2020 
   

Wandelen in Bomenpark: zondag 5 januari 2020 
 

Een eigen initiatief van Hanneke Bruijns: 

elke eerste zondag van de maand 

organiseert Hanneke een ochtendwan-

deling in het Bomenpark. 

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 5 januari 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! 

 
 

 

Voorgenomen activiteiten leden ASVO 2020 
 
Kookworkshop 

 
Laatste oproep 
 
 

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

 
kosten: € 15.- per persoon 

mailto:najade-hanneke@hetnet.nl
mailto:akkermansrein@gmail.com
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Bezoek aan Arena Amsterdam 
 

Rien Bakker en Rein Akkermans, beiden Ajax supporters, hebben 

het voornemen een bezoek te brengen aan de Arena in Amster-

dam. Lees hieronder meer. 

 “De Johan Cruijff ArenA Stadion Tour 

neemt je mee op een fascinerende 

begeleide reis door dit spectaculaire 

stadion. Je ziet het indrukwekkende 

voetbalveld vanuit een uniek per-

spectief en je voelt je een echte 

voetballer tijdens de rondleiding. Tijdens 

de Ajax Stadion Tour zie je onderdelen 

van het stadion die normaal gesproken 

alleen zichtbaar zijn voor spelers, zodat je een exclusieve 

blik kunt werpen op het reilen en zeilen in dit fantastische stadion. 

De Ajax Stadion Tour geeft je ook toegang tot de trofeeën in de 

Gallery of Fame en zelfs tot de officiële kleedkamers van de 

teams, op voorwaarde dat er geen trainingen of wedstrijden zijn op 

dat moment. De Ajax Stadion Tour duurt ongeveer 75 minuten.” 

De kosten voor de rondleiding bedragen € 15 Daar komen de 

reiskosten nog bij. 

 

Eerst willen wij polsen of er ASVO leden zijn die aan zo’n bezoek 

deel willen nemen. Bij voldoende interesse gaan wij dan die trip 

organiseren. 

Geinteresseerden graag een mailtje of bericht sturen naar Rein 

Akkermans 
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Cultuur-historische lezingen 
 
In 2017 en 2018 heeft Rein Akkermans voor leden van de ASVO en 

KBO lezingen verzorgd over cultuur-historische periodes als ‘de 

Middel-eeuwen’, ‘de Renaissance’, ‘Romantiek’ en ‘Fin de siècle’. 

Op verzoek van leden start ik -bij voldoende deelname- met een 

nieuwe reeks lezingen. Deze keer over de periode van het 

Interbellum. De periode tussen de twee wereldoorlogen, waarin de 

kunst op velerlei gebied floreert. 

Inmiddels mag de ASVO zich verheugen in een groot aantal nieuwe 

leden. Indien gewenst bied ik aan lezingen uit eerdere jaren te 

herhalen. 

 

Leden die geïnteresseerd zijn, kunnen een bericht sturen naar 

akkermansrein@gmail.com.  

Bij 10 of meer aanmeldingen gaan de lezingen door. 

 
 
Poëzie 

 

 

 

 

 

 

 

Luidruchtige knallen; 

het nieuwe jaar begonnen. 

Stil nog de natuur. 

 

                                                Cilian 
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Kinepolis CinePlus 
 

Nieuw seizoen 

Het programma voor het nieuwe seizoen is bekend. Bekijk hier-

onder welke films er op het nieuwe CinePlus programma staan. 

Geniet van de film met een gratis kopje koffie of thee én wat 

lekkers. Tickets voor het nieuwe seizoen kosten € 7,50. 
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UW AANDACHT WAARD 
 

 
 
 

 
Goedkope rijbewijskeuring voor senioren in Oss 
 

Vraag op tijd uw keuring aan! 
 
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilis-

ten, die voor een verlenging van hun rijbewijs gekeurd moeten 
worden, kunnen hiervoor terecht bij de Rijbewijskeuringarts. 

Minimaal twee keer per maand in het wijkcentrum De Bonte Hoef, 
De Vlasakkers 9, Oss. 

> Bent u lid van de thuiszorg bel: Vivent 0900 – 5152535 
> Geen, lid bel dan het landelijke afsprakenbureau: 036 – 

7200911 
 

- LET OP: lever de juiste papieren aan en voorkom zo extra 
kosten! 

- Leden van Vivent en/of CNV-FNV–ouderenbonden krijgen € 
10,- korting! 
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Filippine nr. 28 
 

 
 

1. De Chinese begon in 2697 v Chr. 

2. Herrie maken met melkbussen 

3. Makkelijke wisseling van gender 

4. Komen helaas veel mensen op 1 januari in terecht 

5. Het begint met sterretjes, maar daar blijft het niet bij 

6. Gistdeegrecept uit de Lage landen 

7. Componeerde ‘An der schöne blaue Donau’ 

8. Stomvervelend, maar half Nederland kijkt er 1 januari naar 

9. Zo wisselen dieren 

10. Voorloper van onze gregoriaanse kalender 

11. Roman van Juli Zeh uit 2018 

12. Film uit 2011 van Garry Marshall 

13. Wereldtijd in de 24 zones van de aarde 
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Sudoku Plus nr.27 

De volledig ingevulde puzzels kunt u sturen naar Rein Akkermans:  

van Sonsbeeckstraat 12, 5344 JB Oss of 

akkermansrein@gmail.com 

 
 

 
 



26 Bij de Tijd 

Oplossingen puzzels  
Extra puzzel voor de kerstvakantie: Woordkraker 

Oplossing Filippine nr. 27 
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Oplossing Sudoku Plus nr. 26 
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OPINIE  Rein                “ok, boomer”      
 

De nieuwste hit op sociale media is ‘ok boomer’. 

Het is het nieuwe ‘whatever”, een manier om 

virtueel zuchtend en met je ogen rollend een 

einde te maken aan een discussie met oudere 

mensen die er niets van snappen – volgens de 

jeugd, dan. Met dat ‘ok, boomer’, laten jongeren 

aan babyboomers weten dat ze niet meer naar hen willen luisteren.    

Zondag 24 november keek ik naar ‘Buitenhof’ waar drie dertigers, 

Philip Huff, Geerten Waling en Floor Rusman, met elkaar in gesprek 

gingen over dit verschijnsel en ik moet eerlijk zeggen dat ik 

werkelijk geschokt was.   

Ik ben meteen op internet gaan zoeken wat er zoal gezegd wordt 

over dat “ok, boomer” en vond onderstaand citaat van Sander 

Donkers uit De Volkskrant waarin hij enige afstand neemt: 

“De lompheid maakt het geestig, maar toch word ik er miesj van. 

Een generatie die zelf superstreng is op, bijvoorbeeld, het heel 

precies aanduiden van seksuele geaardheid om niemand te 

‘dehumaniseren’, bestempelt iedereen boven de 65 tot vermoei-

ende conservatieve zak of trut. Dat al die lieve oude hippies zich nu 

afvragen waarom je ineens niet deugt als je foto’s onscherp zijn en 

je de verkeerde emoticon gebruikt, is collateral damage.” 
 

Aardige reactie maar het stelt me bepaald nog niet gerust. De grove 

uitspraken, vaak grove beledigingen aan het adres van ons, de 

babyboomers, door ene Philip Huff, schrijver en journalist, vind ik 

ongehoord. De naam Huff mag voor mij direct veranderd worden in 

Hufter! Gelukkig boden de twee andere dertigers wel het nodige 

tegenwicht. 

Wat beweerde die Huff allemaal.  

“Babyboomers zijn een verwende generatie, die 

alleen aan zichzelf denkt.” 
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Het zijn mensen die niet willen horen wat er moet gebeuren om 

de wereld beter achter te laten.” 

“Babyboomers hadden de wind mee: de 5 daagse werkweek werd 

ingevoerd, het minimumloon ging omhoog, de cao-lonen stegen 

tussen de 8 en 16%; ze kochten massaal voor een habbekrats 

woningen, die zich in waarde vermenigvuldigden en daar hoefden 

ze niks voor te doen. Ze hebben nu lekker de overwaarde van hun 

huizen en de twintigers (Milennials) moeten straks betalen voor hun 

vergrijzing.” 

“Wat vaak over babyboomers gezegd wordt, dat ze de naoorlogse 

maatschappij opgebouwd hebben … dat is helemaal niet zo.” 

“De cognitieve capaciteiten van ouderen worden minder, ze hebben 

minder denkvermogen. Oudere stemmers zijn niet-rationele stem-

mers.” 

“De stem van jongeren moet zwaarder wegen. Bijvoorbeeld: een 

stem van een 18-jarige telt 100 keer en elk jaar dat je ouder wordt 

1 minder.” 
 

Zoals gezegd een zeldzaam mengsel van beledigingen aan het 

adres van ouderen, maar ook een eruptie van rancune. Huff be-

weert wel dat wat hij verkondigt wetenschappelijk onderbouwd is, 

maar van enig wetenschappelijk niveau is werkelijk geen sprake. 

Zo beweert hij bijvoorbeeld dat babyboomers met zoveel waren en 

dus hun stempel gezet hebben op alles. Een uitermate vreemd 

argument, aangezien elke nieuwe generatie -of het nu de Milennials 

zijn of de nieuwe generatie Z- uiteraard der zaak met velen is. 

Geen woord over het jarenlang niet stijgen van de pensioenen, 

geen woord over dreigende pensioenkorting. Geen enkele nuance 

in het spreken over de babybomers, alsof die alleen bestaat uit rijke 

profiteurs. 

Mijn vader zaliger had voor dat type redeneren een mooie gezegd: 

’Niet gehinderd door kennis.’  



30 Bij de Tijd 

Genoeg nu over mijn boosheid op die Huff(ter). Laat ik de wijste 

zijn en in alle oprechtheid eens kijken naar wat mijns inziens over 

babyboomers wel gezegd kan worden. 

Het allerbelangrijkst waar ik meteen aan moet denken, is dat ook 

wij ons rekenschap moeten geven van ons aandeel in de ontstane 

problemen en dat wij moeten nadenken en mee moeten werken 

aan de oplossingen hiervoor. En als ik zeg problemen denk ik vooral 

aan de klimaatproblemen, maar ook aan het probleem van de 

vergrijzing. 

.   

De Milennials zijn veelal geboren in gezinnen die het redelijk goed 

hadden. Daar hoor je ze niet over klagen. Het is ook raar om te 

klagen dat je met een gouden lepel in je mond geboren bent. Maar 

het is wel de generatie van Milennials die al lang niet van zich heeft 

laten horen. Zeker in vergelijking tot al onze acties en bewegingen 

in de jaren “60. Integendeel. Het is de nieuwe generatie, de 

generatie Z die eerst weer van zich doet horen. Denk aan Hong-

kong, Peking, Parijs, waar ze de straat opgaan en zich organiseren. 

Dat vind ik hoopvol. Maar het zou volgrens mij onjuist zijn het aan 

alleen hen over te laten. Alle generaties moeten de handen ineen 

slaan en gezamenlijk werken aan duurzame oplossingen. En tot 

Huff zou ik willen zeggen: ’Lees eens Animal farm van George 

Orwell, met zijn “all animals are equal, but some animals are more 

equal than others” en leer ervan! 

En wat kunnen wij babyboomers, die niet meer werken, doen. Wel, 

wat wij al in groten getale doen: vrijwilligerswerk: In de zorg, als 

mantelzorger, in verenigingen en in bijvoorbeeld onze Actieve 

Senioren Vereniging Oss. Goed, hè! 
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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 

 
  

 
 

 
 

 
 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 
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