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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 3, 17, 24 feb      14.00 uur computercursus 

maandag 10 feb           13.30 uur bestuursvergadering 

   

Activiteiten deze maand  

  4 februari koffie drinken bij De Meteoor  

  6 februari filmochtend met lunch in De Meteoor 

20 februari Algemene Leden Vergadering in De Meteoor 

  

Activiteiten langere termijn 

17 maart lezing donorcodicil 

16 april Vrijheidsmuseum Groesbeek 

15 mei Maaslandgilde ‘voorjaarswandeling’ 

  

 

Personalia 

      

KROONjarige 

   

  1 februari mevr  J.  Beetz-Kater  100 

     

     

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         Nieuwjaarsreceptie 
 

 

Soms kan het geen kwaad als je opnieuw gestimuleerd 
wordt omdat je bepaalde zaken al lang doet. Onlangs heb 

ik me weer eens laten inspireren door het 2e Geheime  

dagboek van Hendrik Groen. Weliswaar zitten we niet met z’n allen 
in een bejaardenhuis, maar er zijn raakvlakken genoeg. Zijn clubje 

dat er op uittrekt, is met een beetje goede wil te vergelijken met 
de doelstelling van onze vereniging. Bij het lezen van dit 2e dagboek 

kon ik een glimlach niet onderdrukken bij het lezen van 10 oktober 
2015. Ik lees een stukje voor: 

De bestuurders van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen 
rollen weer vechtend over straat. Frauderen, royeren, dicteren en 

criminaliseren, en dan noem ik alleen nog maar de gebezigde 
termen die op elkaar rijmen en laat ik ophitsen, graaien, misleiden 

en verduisteren buiten beschouwing. Begrijpelijk dat er voor 
belangenbehartiging niet zoveel tijd meer overblijft.  

Tot zover citaat. 
Alleen al bij het lezen van dit stukje, zou je direct een nieuwe 
vereniging oprichten, maar wij waren Hendrik al voor, de eerste 

stappen waren al gezet. Dit alles zou uitmonden in een 
spiksplinternieuwe ouderenvereniging in Oss-Maasland de ASVO. 

En ja daar staan we nu dan aan het begin van een eerste 
lustrumjaar. We zijn levensvatbaar gebleken, telkenmale als we 

een beetje angstig kijken als het ledenaantal wat terug loopt, 
komen er weer nieuwe leden bij. Het gebeurt slechts zelden, dat 

men het lidmaatschap opzegt omdat men teleurgesteld is in de 
vereniging; leeftijd en overlijden zijn de oorzaak. 

Natuurlijk willen we door blijven groeien en blijven daar ook ons 
best voor doen, als de echte groei zich doorzet als het laatste jaar 

gaat dat zeker goedkomen. 
TiJo, maar ook het bestuur hebben er zin in om van dit lustrumjaar 

ook een mooi jaar te maken en hopen u vaak bij de activiteiten te 
ontmoeten 

Om te beginnen proost ik nu op een mooi jaar!! 
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Koffiedrinken 
 

Het volgende koffiedrinken is dinsdag 4 februari om 10.30u in de 

Meteoor.  

Bij deze herinner ik alle inzenders van een Sinterklaasgedicht op 

de beloofde gratis kop koffie op deze bijeenkomst. 
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Algemene jaarvergadering van de ASVO   
 

20 februari a.s. vindt weer de Algemene 
ledenvergadering plaats in de Meteoor. 
Aanvang 14.00u. Eindtijd 17.00u 

Bij binnenkomst ontvangt u een gratis 
kop koffie of thee. Daarnaast krijgt 

iedereen twee muntjes voor overige 
consumptie.  

De vergadering zal vermoedelijk 1 uur duren. De resterende tijd is 
bestemd voor een gezellige nazit. 

Het bestuur vraagt u beleefd niet gebruikte muntjes bij vertrek 
weer in te leveren bij een van de bestuursleden. 

 
Dit kalenderjaar zijn twee bestuursleden aftredend: 

Jaap groot   secretaris 
George Bogaerts  ledenadministratie 

Jaap Groot is herkiesbaar. 
George  Bogaers niet. Gezondheidsproblemen hebben hem doen 

beslissen zich niet meer verkiesbaar te stellen. 
 

Het bestuur spreekt nu al haar waardering uit voor het vele werk 
van George de afgelopen jaren en wenst hem veel sterkte en succes 
bij zijn herstel. 

NB: het bestuur roept dringend leden op zich te melden voor de 
       vacante positie in het bestuur 

NB: leden kunnen zich ook verkiesbaar stellen voor een andere 
       bestuursfunctie. Uitbreiding van het bestuur is zelfs zeer 

       wenselijk. 
       Aanmelden voor een bestuursfunctie dient plaats te vinden  

       voor 15 februari bij de secretaris (zie achterin). 
NB: Alle ter vergadering komende stukken zijn vanaf 3 februari 

       opvraagbaar bij secretaris Jaap Groot. Het betreft: 
• jaarverslag 2019 

• verslag Algemene leden vergadering 2019 
• financiële stukken: financieel jaarverslag 2019 

 begroting 2020 
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Belangen Behartiging Groep 

 

 

    Actieve Senioren 

vereniging oss maasland 

 

De BBG komt 1 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. 

Deze keer: 

‘computerbeleid voor senioren’    

 

computerbeleid voor senioren in de gemeente 

De gemeente Oss is niet de meest vriendelijke gemeente op het 

gebied van begrip voor ouderen zonder computer. MAAR  … zeker 

ook niet de meest onvriendelijke. 

Wat niet zo vriendelijk is naar m.n. senioren, is dat steeds meer 

publicaties, zoals de gemeentegids, niet meer ‘gedrukt of geprint’ 

verspreid worden. Alles is keurig op de site te vinden, maar als je 

geen computer hebt of maar moeilijk met de pc kunt omgaan, is 

dat lastig. WEL kun je altijd bellen naar het gemeentehuis. ALLEEN 

… hoe kom je aan dit nummer. Ja, dat kun je met de nodige moeite 
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vinden op de website van de gemeente, maar als je geen pc 

hebt … En ook de telefoongidsen worden niet meer ‘thuis 

bezorgd’.  

Daarom: Telefoonnummer 

We zijn per telefoon te bereiken van maandag tot en met vrijdag 

van 09.00 tot 17.00 uur. Al onze afdelingen zijn te bereiken via 1 

centraal nummer: 14 0412. Gebruik dus geen [0412]  Op dit 

nummer kunt u verzoeken om post van de gemeente naar uw 

huisadres te sturen. 

 

Vriendelijker is de gemeente in het faciliteren en/of ondersteunen 

van initiatieven om laaggeletterden en senioren wegwijs te maken 

in de digitale wereld. 

 

 De Noord Oost Brabantse bibliotheken verzorgen de opleiding 

“Digisterker” , werken met de elek-

tronische overheid. De cursus is bedoeld 

voor mensen die willen leren hoe ze via 

internet gebruik kunnen maken van alle 

diensten van de overheid. In deze cursus 

leer je hoe je een DigiD kunt aanvragen 

en hoe je die kunt gebruiken. Daarna 

leer je hoe je handig informatie kunt vinden en hoe je iets moet 

aanvragen. De cursus duurt vier dagdelen. In het werkboek bij 

de cursus werk je met voorbeelden van de websites van 

verschillende gemeentes. De cursus is gratis; het bijbehorende 

werkboek kost €15,- Voor meer informatie kunt u bellen naar: 

0412-622618 
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 Wilt u leren omgaan met computers en het internet ? 

Kom langs bij het TAALHUIS in de 

Bibliotheek Oss. 

 

 

 

 

 De bibliotheek Oss verzorgt ook de cursus “Klik en tik”. 

Deze cursus helpt u beter gebruik te maken van 

de computer en het internet. In de cursus 

komen zes onderwerpen aan bod: 

het internet op, websites bekijken, zoeken met 

een zoekmachine, invullen van een online formulier, e-mailen 

en downloaden. 

De cursus vindt plaats in Bibliotheek Oss en wordt wekelijks 

gegeven op dinsdagmiddag van 13.15 – 14.15 uur. 

contactpersoon: Mariëlle Derks: 0412-842011 

 

 Tenslotte kennen we in Oss ook nog DigiBuurt Oss aan het  

St. Barberaplein in Oss. Zij bieden hulp bij het gebruik van pc, 

laptop, tablet, smartphone van PC.  

 

 
 

 En natuurlijk is er ook de computercursus van de ASVO.  
Al jaren gegeven door Aad Wildenburg. 
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TI-JO TOURS 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Kerstconcert 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Luisteren naar het Vocaal Ensemble in de Grote Kerk (zondag 15 

december) bleek voorwaar een groot genoegen en een mooie 

manier om in de echte kerststemming te raken. Ti-Jo stond bij de 

ingang van de kerk onze ‘eigen’ leden op te wachten en 

verwelkomde en passant ook maar alle andere binnenkomende 

concertgangers … dat had nu wel weer wat! 

Bijna 20 ASVO-leden kwamen genieten, anders wel van de heerlijke 

Glühwein na afloop.  

Dit programmaonderdeel: concert met Glühwein  houden we erin, 

vindt ook de BAG (= Brede Activiteiten Groep).  
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Impressie van kerstbuffet 2019 
 
Hoogtepunt van het jaareinde! Met maar liefst 35 deelnemers 

vierden wij kerst 2019 weer in een warme en stemmige sfeer in 

een fraai versierde Meteoor. Met speciale dank nog voor Brenda 

voor haar mooie tafelstukjes. Er was door allen weer gezorgd voor 

een keur aan heerlijke gerechtjes. Inmiddels beginnen wij, ASVO-

ers, elkaar goed te (her)kennen en dat was merkbaar aan de 

prettige en open stemming. Enkele meegekomen introducés deden 

vanzelf en van harte mee. Wie weet, zien we hen nog vaker terug.  

Wij noemen natuurlijk wél ook de persoonlijke bijdrage van Han 

Kok die zorgde voor een stemmig woordje (bron: Jan Terlouw); de 

voorzitter himself niet te na gesproken, natuurlijk. Nu nog een lied 

volgend jaar (☺)?  
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Jaarplanning 2020 
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• Bijna alle activiteiten zijn geschikt voor mensen met een 

rollator/rolstoel/scootmobiel, tenzij duidelijk anders 

aangegeven 

• Afhankelijk van de aard van de activiteiten wordt een kleine 

financiële bijdrage gevraagd 

• Informatie over details (hoe en waar aan te melden) zie:  

elke ‘Bij de Tijd’ (maandelijks; goed bewaren) 

• Reminders per mail/post tussentijds 

• Vervoersproblemen melden bij Ti-Jo = ik zoek vervoer/ik bied 

vervoer 

• Ti-Jo =  Tineke Akkermans : tineke.akkermans@home.nl 

             =  José Ebben            : ebbenjose@gmail.com 

• Ook bereikbaar voor adviezen, ideeën, handje-help 

 

De Museumkaart 

Een aantal keren per jaar neemt Ti-Jo (óf een van de ASVO-

leden) u mee naar plaatsen en oorden waar het bezit van een 

museumkaart erg handig is! Komend jaar heeft u eventueel 

al wel drie keer profijt van deze kaart (Vrijheidsmuseum, Jan 

Cunen Centrum, Dordrecht) 

 

Inderdaad, de kosten van de aanschaf 

zijn  geen ‘kattenplasje’, maar o, o wat 

een plezier levert het op. Langs een 

museum wandelen? Even naar binnen 

wippen en volgende week nog eens. 

Wij (Ti-Jo) bedoelen maar….En, óók 

leuk met de kleinkinderen. 

https://www.merkinfo.nl/museumjaarkaart-kopen 

 

 

mailto:tineke.akkermans@home.nl
mailto:ebbenjose@gmail.com
https://www.merkinfo.nl/museumjaarkaart-kopen
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Activiteiten Ti-Jo komende maand 
 

donderdag 6 feb 2020: filmochtend mét lunch 
 
Het klinkt misschien een beetje gek: ’s ochtends naar de film, máár 

… de echte bioscoop doet het ook hoor: filmprogramma’s voor 

senioren (én anderen) in de ochtend. Heel gezellig. Bovendien moet 

Ti-Jo een zaal huren voor een dagdeel, begrijpt u wel? 

 

Deze filmochtend is een jubileum-activiteit, d.w.z. wij nodigen u 

uit voor een mooie ochtend met een lekkere lunch toe. Hóe zit het 

in elkaar? 

 

• donderdag 6 februari 

• film: Intouchables (mét ondertiteling) 

• in de Meteoor: oude Litherweg 20 

• van 10.00-12.15/12.30u 

• pauze met koffie/thee (óf warme chocolademelk met 

slagroom) 

• om 9.30u gaat de zaal open 

• om 12.30u lunch* in de centrale ruimte 

• Om 13.30u sluiten we 

Aanmelden uiterlijk vrijdag 31 januari 2020 
door € 2,- over te maken aan Geert Ebben (zie laatste pagina 

BdT/rekeningnummer) o.v.v: 
F+L  = Film + lunch 

F      = alleen de film 
L      = alleen de lunch 

 
Introducés zijn van harte welkom, maar tegen betaling van €5,- 
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*Lunch? 
 

Lekkere broodjes voor alles-eters én vegetariërs. Dieetwensen? 
Even laten weten aan Tineke/José, 

ebbenjose@gmail.com 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

mailto:ebbenjose@gmail.com
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Activiteiten leden ASVO  2020 
 

Buiten het programma van Ti-Jo zijn er nog talloze door leden 

aangeboden initiatieven en activiteiten  waarbij spontaan kan wor-

den aangesloten. Over de activiteiten door leden wordt ook steeds 

in Bij de Tijd melding gemaakt. (zie hieronder) 

 

- Fietsen (met Marty en Riet) 

- Wandelen (met Hanneke) 

- Lezing Literatuur Interbellum (door Rein) 

- Muziek luisteren (met Aad) 

- Toneel in de huiskamer (Forse Streken-Rein) 

- Dagje terug naar school (Ti-Jo) 

- Dag naar de Duch Design Week (Ti-Jo) 

- Rondleiding in de Arena A’dam (met Rien én Rein) 

- Kookworkshop (met Rein) 

- Koffie drinken bij Coppelmans (Sint) (Bestuur) 

- Bezoek aan textielmuseum Tilburg 

- En wat er spontaan losbrandt…… 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

op het

Mondriaan-College  ?
Deel c:

culturele situatie

Interbellum
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Wandelen in Bomenpark: zondag 2 januari 2020 
 

Een eigen initiatief van Hanneke Bruijns: elke eerste zondag 

van de maand organiseert Hanneke een ochtendwandeling 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 2 februari 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! 

 
 

Fietsen met Marti en Riet 
 

Vanaf april  2020 starten weer de fietstochten met Marti en 
Riet. Telkens op de laatste dinsdag van de maand. Van april 
tot en met september. 

28 april 
26 mei 
30 juni 

28 juli 
25 augustus  
29 september 

 
Iedereen is welkom! 
We hopen op goed weer en starten om 13.15u: 

Brederostraat bij de Iemhof 
 
  

 

mailto:najade-hanneke@hetnet.nl
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Kookworkshop 
 

 
 
 

 
 

De uitnodiging (én oproep tijdens de nieuwjaarsreceptie) 

heeft geresulteerd in heel wat aanmeldingen. 

 

Met de aangemelde deelnemers wordt contact opgenomen over 

een geschikte datum. 

Voor een workshop is nog 1 plaats vrij. 

  

 
opgeven bij: akkermansrein@gmail.com 

  

Cultuur-historische lezingen 

 
Voor de lezingen hebben zich voorlopig meer dan voldoende 

geïnteresseerden aangemeld.  

Meer belangstellenden blijven altijd welkom. 

De voorgenomen data voor de lezingen zijn: 

do 27 februari 

do 05 maart 

do 12 maart 

Er wordt nog gewerkt aan deze cyclus en het kan zijn dan er nog 

een of meer lezingen aan worden toegevoegd. Dit uiteraard in 

overleg met de deelnemers. 

Alle deelnemers krijgen per mail nog bericht over data, tijdstippen 

en plaats van de lezingen. 

 

Voor mogelijk geïnteresseerden hieronder nog een toelichting. 

  

mailto:akkermansrein@gmail.com
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De afgelopen jaren heb ik een aantal cultuurhistorische lezingen 
verzorgd. Achtereenvolgens kwamen aan bod: 

❖ De Middeleeuwen 
❖ De Renaissance 

❖ De Romantiek en het Fin de siècle 
Het aantal deelnemers groeide per lezingencyclus en de reacties 

waren steeds uitgesproken positief. 
Dit kalenderjaar (2020) wil ik een nieuwe cyclus starten met een 

aantal lezingen over ‘het Interbellum’. 
 

Het Interbellum is het tijdperk tussen de 
twee wereld-oorlogen en is een bruisende 

periode: zowel economisch als sociaal en 
zeker ook op cultureel gebied. Met de 

opkomst van de nodige dictaturen (denk 
aan Hitler, Franco, Mussolini, Stalin) zou je 

denken dat de staatspropaganda alle 
vernieuwing de kop in zou drukken. Dat 

gebeurde natuurlijk ook, maar in andere landen bloeide de avant-
garde juist als nooit te voor. Het Interbellum kenmerkt zich door 
de opkomst van een schier oneindige reeks van vernieuwingen, van 

nieuwe ‘-ismen’: expressionisme, kubisme, fauvisme, dadaïsme, 
surrealisme, futurisme enz. enz. De ontwikkelingen in met name 

de beeldende kunst komen in een stroomversnelling. 
In de lezingen zullen na een inleiding in de sociaal-economische 

situatie achtereenvolgens de bouwkunst, de beeldende kunst, 
muziek, dans en literatuur de revue passeren. 

Bent u geïnteresseerd, meld u dan aan op onderstaand adres: 
N.B.: de lezingen zijn ook gratis toegankelijk voor niet-leden van 

de ASVO. 
akkermansrein@gmail.com 

 
Hopend op veel aanmeldingen, 

 
Rein Akkermans 

 

 

 

op het

Mondriaan-College  ?
Deel c:

culturele situatie

Interbellum

mailto:rein.akkermans@home.nl
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Bezoek aan Arena Amsterdam 
 

Jammer genoeg hebben zich hiervoor nog onvoldoende deelnemers 

aangemeld. Daarom in deze BdT een laatste oproep. Voor de 

zekerheid roepen wij leden op die wel mondeling, maar niet 

schriftelijk zich aangemeld hebben, dit alsnog te doen. 

 

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. 

 

Geinteresseerden graag een mailtje of bericht sturen naar Rein 

Akkermans. Uw laatste kans. 
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UW AANDACHT WAARD 
 

Huurtoeslag voor senioren 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

Maar liefst 1 op de 6 huishoudens met 55-plussers maakt geen 

gebruik van het recht op huurtoeslag, blijkt uit het onderzoek. 

Terwijl dat honderden euro’s per jaar kan schelen.                

Vanaf 1 januari hebben ongeveer 115.000 extra huishoudens recht 

op huurtoeslag. Onder hen zijn duizenden ouderen, maar zij 

dreigen die toeslag mis te lopen omdat ze niet op de hoogte zijn 

van de wijzigingen. Door het verhogen van de maximale in-

komensgrens met circa 5000 euro komen meer mensen in 

aanmerking voor huurtoeslag. Een alleenstaande AOW'er met een 

inkomen van 23.000 euro en een huursom van 600 euro per maand 

(inclusief 12 euro servicekosten) had vorig jaar geen recht op een 

toeslag, maar nu wél. De AOW'er kan nu 171 euro huurtoeslag per 

maand ontvangen.  

Of je aanspraak kunt maken op huurtoeslag, hangt van veel zaken 

af. Er zijn voorwaarden aan verbonden en er zijn uitzonderingen. 

Deze voorwaarden zijn niet compleet, maar geven je een idee:  
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• Als je als alleenstaande minder dan € 22.700 per jaar verdient  

(€ 22.675 voor AOW’ers). Woon je niet alleen, dan is de grens 

meestal € 30.825 per jaar (€ 30.800 voor AOW'ers). 

• Als je huur niet hoger is dan € 720,42 per maand. En je woning en 

situatie voldoen aan de voorwaarden. 

• Als je niet meer dan € 30.360 vermogen hebt. Of samen met je 

toeslagpartner € 60.720. Ook hier zijn uitzonderingen op.  

• Je kunt huurtoeslag aanvragen als je rekenhuur (de kale huur plus 

een deel van de servicekosten) volgend jaar niet hoger is dan 

737,14 euro per maand. Daarnaast telt je inkomen, leeftijd, 

vermogen, de samenstelling van je huishouden en de huurprijs mee 

bij het berekenen van je huurtoeslag. 

 

Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden? Dan is de kans groot 

dat je huurtoeslag kunt krijgen. Om het zeker te weten, kun je op 

de site van de Belastingdienst álle voorwaarden bekijken.  

Huurtoeslag (Belastingdienst.nl)  

 

 

 

 

 

 

 . 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/
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 UW AANDACHT WAARD 

 

Goedkope rijbewijskeuring senioren in Oss 

 

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige 

automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten 

worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij de 

RijbewijskeuringsArts op 22 januari, 12 en 26 februari, 11 en 25 

maart en vervolgens twee keer per maand in:   

Wijkcentrum De Bonte Hoef, De Vlasakkers 9.  

Bent u lid van de thuiszorg dan neemt u contact op met Vivent, 

telefoon: 0900-5152535. 

Bent u geen lid dan belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 

036-7200911.  

Zelf een datum reserveren: www.rijbewijskeuringsarts.nl.  

  

Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 50,00, medisch, C/D/E (ook 

voor code 95) en Taxipas € 70,00.  

Leden van Vivent en/of CNV/FNV/ouderenbonden krijgen 

€ 10,00 korting op bovenstaande prijzen. 

  

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheids-

verklaring gekocht te worden en  die is verkrijgbaar bij de gemeen-

te en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD). 

U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar 

het CBR. Het kan een aantal weken duren voordat u de papieren 

die de arts moet invullen thuisgestuurd krijgt van Het CBR (per post 

of via de mail).  

De verwerking en beoordeling door het CBR kan meerdere 

maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ruim van tevoren 

een afspraak te maken voor de keuring. Ook inwoners uit 

omliggende gemeenten zijn van harte welkom. 

http://www.rijbewijskeuringsarts.nl/
http://mijn.cbr.nl/
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Poëzie 
 

 

 

             

 

            De zachte winter 

 doet mij steeds meer verlangen 

 naar zon, sneeuw en ijs. 

 

                                                   Cilian 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

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. 

 

 

https://kinepolis.nl/bioscopen/kinepolis-oss/info 
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Filippine nr. 29 
 

 

 
1. Is Rein Akkermans van Bij de Tijd 

2. Persbureau van moederorganisatie Talpa 
3. Film van Clooney over heksenjacht tegen pers onder McCarthy 

4. Journalist en schrijver van het Kalekoppenhuis 
5. Franse kwaliteitskrant 

6. Verguisd societyjournalist, nu circusproducent 
7. De film Paparazzi gaat hierover 

8. Internationale nieuwsdienst, gevestigd in Londen 
9. Roman van Moussault uit de Amsterdamse krantenwereld 

10. Film   over journalisten die Watergate blootleggen 
11. Journalist bekend van “ik (Ali)” 

12. Daar gaan 24 uren in 
13. Oorspronkelijk katholiek weekblad 
14. Lijst van druk- en/of zetfouten 

15. Openbaar vervoersysteem o.a. in Amsterdam 
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Sudoku Plus nr.28 

De volledig ingevulde puzzels kunt u sturen naar Rein Akkermans:  

van Sonsbeeckstraat 12, 5344 JB Oss of 

akkermansrein@gmail.com 
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Oplossingen puzzels  
 

Oplossing Filippine nr. 28 

 
 
 

Oplossing Sudoku Plus nr. 27 
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OPINIE  Rein      

 

Begin januari zag ik op Netflix de film “The two 

popes” van Fernando Meirelles. Met in de 

hoofdrollen Anthony Hopkins en Jonathan Price, 

twee zeer gerenommeerde acteurs. 

De film maakte grote indruk op mij en zette mij 

aan het denken. Ik zal proberen uit te leggen 

waarom.  

Op de eerste plaats vind ik het een briljant idee 

om over het gegeven van ontmoetingen tussen 

twee elkaar opvolgende pausen een film te 

maken. Op de tweede plaats is het acteren van Hopkins en Price 

weer indrukwekkend. En last but not least zijn de ontboezemingen 

van beide pausen intrigerend en verrassend. 

De film vertelt het verhaal van de gesprekken tussen paus 

Benedictus XVI (de Duitser Ratzinger) en toen nog kardinaal 

Bergoglio, de latere Argentijnse paus Franciscus. Waar Benedictus 

bekend staat als een conservatief, staat Bergoglio juist bekend als 

progressief, veranderingsbereid. De gesprekken tussen beiden zijn 

zeer verhelderend over beider opvattingen. Het greep mij evenwel 

pas echt bij de strot als eerst Bergoglio uitlegt waarom hij zijn 

ontslag als kardinaal indient en daarna Ratzinger ook een hevige 

bekentenis doet. 

Bergoglio bekent nog steeds zeer te worstelen met een periode uit 

zijn verleden, de periode van de Argentijnse militaire dictatuur. Het 

regime van Pinochet onderdrukte alle niet-conservatieve personen 

en hun ideeën. Bergoglio, als hoofd van de jezuïeten in Argentinië, 

dacht door overleg met de machthebbers het best de belangen van 

zijn medebroeders te behartigen, maar dat bleek een schromelijke 

vergissing te zijn. Vellen van hen zijn door de dictatuur vermoord 

en Bergoglio moet met die vreselijke fout zien te leven.  

Deze bekentenis was nieuw voor mij. Waar of niet helemaal waar 

(het is een film, maar wel gedocumenteerd), deze bekentenis 
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schokte mij. Uitgerekend Bergoglio had mij weer wat hoop gegeven 

voor de christelijke wereld.  

Wanneer Bergoglio dit opbiecht aan Benedictus, vergeeft deze hem 

en zegt dat hij nu toch veranderd is. Vervolgens biecht Benedictus 

zelf ook een schandvlek uit zijn eerdere jaren als paus op. Hij wist 

van ene pater Maciel, waarvan misbruik van kinderen bewezen 

werd, dat die nog decennialang met dit misbruik is doorgegaan. 

Toch heeft hij daar geen werk van gemaakt. De bewijzen werden 

op zijn bureau gelegd, maar hij deed er niets mee. Bergoglio 

schrikt, maar vergeeft Benedictus ook. 

Aangrijpend twee senioren bij elkaar te zien, die elkaar zo’n misstap 

uit hun leven opbiechten. 

 

Oud en nieuw is de tijd van ‘beste wensen’ en ‘goede voornemens’. 

Daar moest ik sterk aan denken toen ik deze film zag. Wat er ook 

eerder in ieders leven gebeurd is, groot of klein, mensen kunnen 

veranderen, verbeteren, opnieuw beginnen. 

De nieuwjaarskaart, die Tineke en ik dit jaar maakten weerspiegelt 

deze gedachte. 
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Mijn vader zei ooit tegen mij: ‘Jongen, als je ouder wordt, leer je 

wel relativeren.’ Hij doelde indertijd op mijn nogal radicale politie-             

ke opvattingen. Nu, zelf senior, moet ik hem gelijk geven. Met 

name sinds ik gestopt ben met werken heb ik veel nagedacht over 

wat ik gedaan heb, goed en kwaad en ik heb een beetje geleerd 

milder te zijn voor mezelf. Dat is ook de link met de film ‘The two 

popes’.  Maar het draait niet alleen en zelfs niet op de eerste plaats 

om vergeving door anderen of door god. Het gaat vooral om 

oprechte vergeving van jezelf. Mijn stellige overtuiging is dat je 

vanuit vrede met jezelf, ook vrede kunt vinden in je leven. 

In die zin wens ik u allen een succesvolle transitie van “zorgen om” 

naar “zorgen voor”. 

Dat voor iedereen 2020 een gezond, gelukkig en vergevingsgezind 

jaar moge worden. 
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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 februari  

 
19.30u  

 
“Wat is een delier?” 

 
 

 
 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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