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2 Bij de Tijd 

Agenda 
 
 
 
  
 

Activiteiten in de kleine zaal van de Kortfoort 
elke dinsdag 14.00 uur tekenen en schilderen (1) 
elke woensdag 13.30 uur tekenen en schilderen (2) 
maandag 2,16,23,30 mrt       14.00 uur computercursus 
maandag  9 maart           13.30 uur bestuursvergadering 
   
Activiteiten deze maand  
03 maart koffie drinken meteoor 10.30u 
O5 maart lezing 1 Interbellum 
12 maart lezing 2 Interbellum 
17 maart lezing donorcodicil 
19 maart lezing 3 Interbellum 
26 maart lezing 4 interbellum 
   
Activiteiten langere termijn 
16 april Vrijheidsmuseum in Groesbeek 
15 mei Voorjaarswandeling met Maaslandgilde 
  
  
 
Personalia 

      

kroonjarigen 
   

08 maart    mevr  I.    Verheul 70 

29 maart dhr GWH Hendricks 60 

     

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. 
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De voorzitter aan het woord  
                

 

 Als u deze “Bij de Tijd” leest, hebben we de jaarverga-
dering al weer achter de rug. Verantwoording en aan-
reiken van nieuwe zaken staan dan op de agenda. 

Ik heb het al menig keer gehoord, met zo’n bestuur is dat toch niet 
nodig!! Misschien niet, maar een bestuur kan er na verloop van tijd 
anders gaan uitzien en ook het beste paard struikelt wel eens. Dan 
bent u blij, dat een jaarvergadering met financiële verantwoording 
in de statuten staat. 
Gelukkig hoeft u niet iedere vier jaar naar de stembus, maar u mag 
wel elk jaar meebeslissen over een nieuwe bestuursperiode van één 
of twee bestuursleden. Dit jaar treedt George Bogaers af en hij stelt 
zich niet herkiesbaar. Op het moment van schrijven is nog niets 
bekend over zijn opvolging. Het bestuur hoopt, dat een wat jonger 
lid zich aanmeldt en als het even kan hopen wij op een vrouw. 
Een jaarvergadering bestaat bij ons uit 2 delen: een uurtje om de 
agenda af te werken en de overige tijd besteden we aan gezellig 
samenzijn. Ook dat laatste is belangrijk, het verstevigt de 
onderlinge band. In voorgaande jaren lukte het eerste uurtje goed, 
met hooguit een uitloop van 5 minuten. Het zal dus ook dit jaar wel 
weer goed komen, denk ik!! 
Op het moment van schrijven geldt code ORANJE voor het hele 
land, langzaam maar zeker hoor ik de wind harder waaien. Dit weer 
doet mij denken aan beter weer, dat er ongetwijfeld weer gaat 
komen, waardoor de fiets- en wandelschoenen weer te voorschijn 
gehaald kunnen worden om er samen op uit te trekken. Nog even 
geduld!! 
Afgelopen week was er de film met als extra een lunch in het kader 
van ons lubileum. Met ruim dertig personen hebben we genoten 
van de heerlijke broodjes en naar wat ik hoorde ook van de 
prachtige film. Er komen nog meer extra’s voor het jubileum, maar 
afgezien daarvan zien we u natuurlijk graag bij de activiteiten 
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George bedankt 
 

Het is al weer een aantal jaren gelden, dat 
George Bogaers bestuurslid van onze 
afdeling werd. Omdat hij geen ervaring 
had met dit soort werk, eerst maar eens 
een half jaartje proberen. Het ging prima 
en dus ging George onze ledenlijst 
beheren. Niet veel werk zult u denken, 
maar daarnaast was zijn inbreng in het 
bestuur voor ons van grote waarde. Als je 
bepaalde zaken al zolang doet, ga je 
makkelijk op je routine af; George kwam 
menig keer met opmerkingen over zaken 

die wij over het hoofd zagen, waardoor onze beslissingen beter 
werden. 
Ook in de oprichting van onze nieuwe vereniging had hij zijn 
inbreng, hebben we juist de kleine dingen niet over het hoofd 
gezien. Zijn gezondheid is de laatste jaren steeds wat minder 
geworden en noopt hem nu om zich niet meer verkiesbaar te stellen 
voor een volgende bestuursperiode. 
We zullen hem missen, maar gelukkig wel weer zien bij onze 
activiteiten. 
George heel erg bedankt voor alle jaren, dat je bestuurslid van onze 
afdeling en de ASVO bent geweest. 
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100 jaar 
 

Onze leden uit de ANBO-tijd zullen haar 
zeker kennen en als u in de beginjaren van 
de ASVO lid bent geworden ook: Nettie 
Beetz. Op 1 februari is zij 100 jaar 
geworden; een mooie leeftijd, zeker als je 
nog aardig bij de tijd bent en elke dag de 
krant kunt lezen. Ik denk tot 3 jaar geleden 
liep zij nog vrolijk rond, ging mee met 
wandelingen van de IVN en konden we 
haar tegenkomen in de stad, flink 
doorstappend. 

Op onze koffieochtenden kwam ze graag, ondanks dat haar gehoor 
haar in de steek liet en ook bij andere activiteiten was ze vaak 
present. 
Helaas werd het lopen een stuk minder, verhuisde zij naar De 
Wellen en kwam ze niet meer naar de activiteiten. Toch loopt ze 
nog wel een klein stukje en kunnen we haar nog met een vrijwilliger 
in een rolstoel tegenkomen in de stad. Een visje gaat er bij haar 
ook nog steeds goed in. 
Jaap en Aad hebben op haar verjaardag een bloemetje gebracht 
namens de vereniging. Ze zag er nog prima uit; zie de foto. Wellicht 
komt ze binnenkort nog eens met een zoon koffiedrinken in de 
Meteoor, lijkt ons heel gezellig. 
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Koffiedrinken 
 
Het volgende koffiedrinken is dinsdag 3 maart om 10.30u in de 
Meteoor.  
  

  
 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Poëzie 
 
 
 
 
 
                  Verspreid in het gras 
      
                liggen grote molshopen; 
 
                grondverplaatsingen. 
 
                                                             Cilian 
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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: 
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. 
Belangen van senioren onder de aandacht brengen van 
gemeenteraad, Adviesraad Sociaal Domein (ASD) en de 
verschillende politieke partijen. 
Deze keer: informatie over “BEWEGEN” bij elkaar gezocht door de 
BGG. 
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Kaarten 
 
Het bestuur heeft het initiatief genomen om kaarten te ontwikkelen 
waarmee we nieuwe leden kunnen verwelkomen. Daarvoor ge-
bruiken we afbeeldingen van kunstwerken van leden van de 
schildergroepen van de ASVO. 
Hieronder een aantal afbeeldingen van kunstwerken voor de 
ansichtkaarten. 
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Er worden 4 afbeeldingen gekozen, die voor de ansichtkaarten 
gebruikt gaan worden. Adviezen zijn welkom voor Rein 
Akkermans (zie achterin). 
Leden kunnen  eventueel een setje bestellen. 
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TI-JO TOURS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ai!!!! Wat een mooie film! 
 
33 leden van de ASVO (w.o. een enkele introducé die meteen óók 
maar  lid werd) genoten op donderdagochtend 6 februari van de 
weergaloze film: Intouchables. Dat die en gene deze film al wel 
eens gezien heeft, mocht de pret niet drukken. Mooie films (én 
boeken én… de Liefde) worden door herhaling nóg beter, herkent u 
dat?  

Het was wel vroeg (10.00u) maar dat was 
eigenlijk meteen van ondergeschikt 
belang. Het was namelijk  zéér gezellig. 
We beginnen elkaar al aardig te 
(her)kennen, valt ons op. De ASVO vierde 
haar 5-jarig bestaan (zie ook activi-
teitenkalender) met appelflappen bij de 
koffie en een lekker lunch na afloop. Dat 
hielp ook mee. Als er belangstelling voor 
is, herhaalt Ti-Jo een ochtend als deze 

met een andere film. Tips (welke film?) zijn altijd welkom. Dat 
wordt dan wel in het najaar.   
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Activiteiten Ti-Jo komende maand 
 
17 maart: lezingÆ ‘Donorregistratie verplicht’ 
 

 
 
1 juli 2020 is het zover: dan zijn alle inwoners van Nederland 
geregistreerd als orgaandonor, TENZIJ iemand ánderszins heeft 
aangegeven.  
De BAG (= Brede Activiteiten Groep = Ti-Jo-plus ) acht het van 
groot belang u door middel van een lezing informatie te bieden over 
wat deze registratie betekent, direct en op langere termijn. Wij 
krijgen een vertegenwoordiger van de NTS (Nederlandse 
Transplantatie Stichting) op bezoek: de heer C. van der Scans die 
ons waarschijnlijk antwoord kan geven op alle vragen. 
Het is misschien geen gek idee uw eigen vragen alvast op een rijtje 
te zetten (kijk evt op de site van de NTS) maar dat laten we bij u 
zelf. 
  
https://www.transplantatiestichting.nl/page/belangrijke-vragen-
en-antwoorden). 
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Nu alvast práktische informatie: 
 

Plaats  : De Meteoor, oude Litherweg  20 
Datum : dinsdagmiddag 17 maart  
Tijd     :  van 14.00 - 16.00u 
                                                          
pauze  : met koffie e.d. (túúrlijk!) 
 
Opgeven op de bekende wijze : 
 Æ met overmaken van € 2,- 
 Æ via de penningmeester (Geert Ebben) 
 Æ introducés welkom (wel ook opgeven)! 
 Æ aanmelden tot uiterlijk dinsdag 10 maart 
 
Vragen over de gang van zaken en andere 
bijkomende dingen,  mail naar: 
       tineke.akkermans@home.nl 
óf    ebbenjose@gmail.com 
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REMINDER: 16 APRIL NAAR HET VRIJHEIDSMUSEUM 
 
Om alvast in uw agenda te zetten: op donderdag 16 april gaan we 
een bezoek brengen aan het vrijheids-/oorlogsmuseum in 
Groesbeek.  
In het kader van 75 jaar bevrijding lijkt ons dat een mooie 
voorbereiding op 4 en 5 mei a.s. Ook dit idee komt uit de 
brainstorm met de BAG. Rien Bakker, Brenda Bakker en Han Kok 
zijn vooruit op verkenning geweest. Geweldig! In de volgende BdT 
(4) komen we met hun aanbevelingen. Rekent u op een dag van 
9.45 u-16.45u (inclusief reistijd) 
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TUSSENTIJDSE TI-JO-ACTIVITEITEN 
 
Begin februari zijn Ti en Jo nogmaals 
op bezoek geweest bij het ROC, 
gevestigd op de Talentencampus.  
In november 2019 hebben we  daar 

met een ‘man’ of 8 (maximale aantal voor een lesbezoek) een hele 
lesdag doorgebracht. En we vonden het gewéldig! Van de kant van 
het ROC is er eveneens groot enthousiasme, want aanwezigheid bij 
en deelname áán lessen door (enkele) senioren bracht theorie en 
praktijk op een natuurlijke wijze bij elkaar. En tot wederzijds 
genoegen dus. En…inspirerend wat betreft meerder soorten lessen. 
Ti-Jo heeft met coördinator Saskia de Jong gebrainstormd over 
herhaling (okt ’20 of nov ’20), variatie en ook nieuwe initiatieven 
voor een dergelijke uitwisseling. Door het schooljaar heen, op 
afroep enz. Denk aan sporten met een ‘beperking’(= ook: een 
ouder wordend lichaam) bij de afdeling ‘Sport en Gezondheid’), 
lessen (observeren óf mee-invullen over een bepaalde ziekte dan 
wel ‘beperking’ bij de afdeling Dienstverlening en Verzorging). 

Ti-Jo komt hier op terug met meer en 
concrete suggesties. Ook met informatie om 
het Leijhuis onder de aandacht te brengen 
(dinsdag- en woensdagochtend: 
 mogelijkheid van bezoek, voor ontmoeting, 
creatieve bezigheden, samen koken e.d.  en 
dit alles onder begeleiding van leerlingen). 

Er bestaan trouwens ook initiatieven voor senioren op creatief- en 
kunstgebied in de Lievekamp ... kortom, het (nadere) onderzoek 
waard.  
Dit wordt vervolgd! 
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Jaarplanning 2020 (bijgewerkt) 
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x Bijna alle activiteiten zijn geschikt voor mensen met een 
rollator/rolstoel/scootmobiel, tenzij duidelijk anders 
aangegeven 

x Afhankelijk van de aard van de activiteiten wordt een kleine 
financiële bijdrage gevraagd 

x Informatie over details (hoe en waar aan te melden) zie:  
elke ‘Bij de Tijd’ (maandelijks; goed bewaren) 

x Reminders per mail/post tussentijds 
x Vervoersproblemen melden bij Ti-Jo = ik zoek vervoer/ik bied 

vervoer 
x Ti-Jo =  Tineke Akkermans : tineke.akkermans@home.nl 
             =  José Ebben            : ebbenjose@gmail.com 
x Ook bereikbaar voor adviezen, ideeën, handje-help 
 
 
ACTIVITEITEN LEDEN 
 
Wandelen in Bomenpark: eerste zondag van de maand 
 
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 1 maart 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! 
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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 
 
  
 
Kookworkshop 
 
De eerste kookworkshops hebben inmiddels plaatsgevonden. Kok 
en deelnemers zijn allen erg tevreden. Zie foto’s. 
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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 05 maart 
do 12 maart 
do 19 maart 
do  02 april 
do  09 april 
  
Er is nog plaats voor een paar belangstellenden! 
  
 
 
Bezoek aan Arena Amsterdam 
 
Jammer genoeg hebben zich hiervoor ondanks de hernieuwde 
oproep onvoldoende deelnemers aangemeld. Daarom gaat deze 
activiteit niet door.  
Jammer, maar helaas!   
 
 
 
 

op het
Mondriaan-College  ?

Deel c:
culturele situatie

Interbellum
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UW AANDACHT WAARD 
 

 
 
De Seniorenraad Oss verzorgt al enige tijd een nieuwsbrief.  
Deze nieuwsbrief van de seniorenraad kunt u vinden op de website 
van de raad: seniorenraadoss.nl 
 
Het februarinummer gaat over: ”Informatie over de toekomst 
wonen en zorg voor ouderen.” 

 

 
>> Artikel: Thuiswonende Ouderen 
>> Artikel: Woonvormen 
>> Artikel: Bejaardentehuis 
>> Info rijksoverheid: Oud en zelfstandig 2030  

   

Klik op een van bovenstaande links om de artikelen te lezen. 
Voor de leden die de BdT per post ontvangen hieronder 
Het eerste artikel ‘Thuiswonende Ouderen’ uit de nieuwsbrief 
februari 2020. 
 
Wouter Bos: ‘Bouwen, digitaliseren, samenwerken!’ 
Toekomst 'Zorg Thuiswonende Ouderen' in Nederland 

Om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te 
houden is het nodig nú te investeren in geschikte woningen, in 
digitalisering van dagelijks leven en zorg en in lokale en regionale 
samenwerking in zorg en ondersteuning. Dat schrijft de commissie 
Toekomst zorg thuiswonende ouderen in een advies dat commissie-
voorzitter Wouter Bos deze week heeft aangeboden aan minister 
Hugo de Jonge van VWS. De commissie formuleert in haar advies 
35 aanbevelingen die zij toetst aan de vier principes van de REIS: 
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Regie: vergroot de aanbeveling de mogelijkheden voor ouderen om 
zelf regie te voeren? 
Eenvoud: vereenvoudigt de aanbeveling de ondersteuning en zorg 
voor ouderen, zowel voor de ouderen zelf als voor de professionals? 
Integrale benadering: verwijdert de aanbeveling schotten en 
bevordert ze een integrale kijk op de behoefte aan ondersteuning 
en zorg? 
Samenwerking: bevordert de aanbeveling de samenwerking tussen 
de verschillende bij de zorg voor thuiswonende ouderen betrokken 
partijen en professionals? 
Veel van de aanbevelingen zijn terug te voeren tot drie centrale 
adviezen. Het eerste is: ga (ver)bouwen! De fysieke woonomgeving 
is voor ouderen cruciaal om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen 
en zo min mogelijk afhankelijk te worden van zorg. Nieuwe 
woonvormen, tussen het aloude eigen huis en het verpleeghuis in, 
kunnen een oplossing bieden. Op dit moment wordt er echter voor 
ouderen veel te weinig gebouwd en verbouwd. Met als gevolg niet 
alleen een ontoereikend woningaanbod voor ouderen, maar ook 
een belemmering van de doorstroming op de woningmarkt. 
 
Het tweede advies is: ga digitaal! Dit advies is niet alleen gericht 
aan aanbieders van professionele zorg en ondersteuning, voor wie 
‘digitaal het nieuwe normaal’ moet worden. Ook ouderen zelf zullen 
veel meer gebruik moeten maken van digitale technologieën, om 
hun dagelijks leven makkelijker en aangenamer te maken. 
Grootschalig gebruik kan leiden tot meer eigen regie, een hogere 
kwaliteit van leven en een doelmatiger inzet van schaarse 
zorgverleners. 
Het derde is: werk samen! We zullen de komende decennia in de 
zorg voor ouderen moeten woekeren met schaarse middelen en 
mensen. Om de beschikbare middelen doelmatig te kunnen 
inzetten is lokale en regionale samenwerking de komende jaren 
belangrijker dan keuzevrijheid en concurrentie. 
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Omdat de commissie het belangrijk vindt dat haar advies kan 
rekenen op draagvlak bij alle partijen die bij zorg en ondersteuning 
voor thuiswonende ouderen betrokken zijn, nodigt zij 
belangstellenden uit om uiterlijk 1 april 2020 op het advies te 
reageren. Voor de zomer van 2020 zal zij de binnengekomen 
reacties en commentaren verwerken in versie 2.0 van haar advies. 
 
Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UW  
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AANDACHT WAARD 
 

 
 
Bericht van het bestuur 
 
24 februari vindt de automatische incasso voor het lidmaatschap 
van de ASVO plaats. 
 
Nieuwe leden krijgen dit jaar nog een nota toegestuurd. 
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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. 
 
19 en 20 maart 

 
Wanneer de bekende misdaadschrijver 
Harlan Thrombey (Christopher Plummer) 
vlak na zijn 85e verjaardag dood op zijn 
landgoed wordt gevonden, wordt de 
nieuwsgierige en charmante rechercheur 
Benoit Blanc (Daniel Craig) ingeschakeld om 
zijn dood te onderzoeken. Van de complexe 
familie van Harlan tot zijn toegewijde staf, 
Blanc baant zich een weg door een web van 
leugens en bedrog om de waarheid achter de 
vroegtijdige dood van Harlan te achterhalen. 

Met Knives Out brengt de prijswinnende schrijver en regisseur Rian 
Johnson een ode aan de boeken van Agatha Christie in de vorm van 
een luchtig en modern moordmysterie waarbij iedereen een 
verdachte kan zijn. 
 
Voor meer informatie  over deze voorstelling zie: 
 
 
https://kinepolis.nl/bioscopen/kinepolis-oss/info 
 
 
 



maart 2020 31   

Filippine nr. 30 
 

 
1. Voorganger van Ringo Starr bij de Beatles 
2. Deelde John Lennon zijn bedprotest mee 
3. Schrijver van het beroemde “Yesterday” 
4. Britse Sir en rockmuzikant, zegt met meer dan 4000 

vrouwen ‘te slapen’ 
5. Manager van The Beatles 
6. Stones album met coverontwerp van Andy Warhol (1971) 
7. Drummer van de Stones 
8. Song, album én film van de Beatles 
9. Bakermat van de Merseybeat 

10. Akoestische ballade van de Stones over het einde van een 
relatie 

11. Door Paul en John bezongen vrouw 
12. Wat Paul was voor John, was hij voor Mick 
13. Beroemde Nederlandse coverband van de Beatles 
14. Nummer van de Stones over een man die het niet zo heeft 

op kleuren 
15. Dit nummer (1965) was bepaald geen afscheid van de 

Rolling Stones 
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Sudoku Plus nr.29 
 
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. 29 
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Oplossing Sudoku Plus nr. 28 
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OPINIE      Inspiratie 
 
Onlangs was ik weer in het museum 
Jan Cunen voor de tentoonstelling 
Haagse School X Haagse Nieuwe.  
 

Conservator Merel van den Nieuwenhof heeft weer een prachtige 
tentoonstelling gerealiseerd. Wat mij benieuwd maakte, was in 
hoeverre schilders uit de negentiende eeuw als Mesdag, Maris 
Weissenbruchs een inspiratie kunnen vormen voor hedendaagse 
kunstenaars. Zoals vaker bij moderne kunst begrijp ik lang niet 
alles, ontgaat mij nogal veel. Toch slaagden twee moderne Haagse 
kunstenaars erin me te emotioneren. Bijvoorbeeld in een zaal op 
de beletage; daar hangen een aantal schilderijen van bomen van 
Théofhile de Bock. Daarnaast een reeks moderne foto’s van Arjan 
de Nooy, klein van formaat, op oud fotopapier, van bomen en 
onderdelen van bomen. Het fascineerde mij te zien hoe oud en 
nieuw zo bij elkaar komen. 
Een ander voorbeeld in een andere zaal, waar aan de ene wand een 
schilderij van een landschap van Jacob Maris hangt, terwijl de 
andere wanden in beslag genomen worden door werk van Malou 
Cohen. Zij laat zien dat ze schoonheid ook ziet in het alledaagse: 
een blauwe scherf van een kan met daarop gemonteerd een 
vogeltje; twee kleine, vierkante tekeningen van een koe met elk 

een klein tekstje erboven, als spreken ze met 
elkaar. Maakte me aan het lachen.  
Op de bovenste verdieping is de foto-
tentoonstelling “Artfully Dressed: Women in 
the artworld” van Carla van de Puttelaar. 
Absoluut ook de moeite waard! Haar 
portrettenreeks verenigt de persoonlijke 

verhalen van krachtige vrouwen in de kunst en haar voorliefde voor 
designerkleding. Van de Puttelaar heeft zich laten inspireren door 
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het aandeel en de diversiteit van zoveel vooraanstaande vrouwen 
in de kunstwereld: curator van de Hermitage, directeur van Gogh 
Museum, directeur Vereniging Rembrandt. 
 
In de tentoonstelling “Powervrouwen” eerder vertoond in het 
Museum Jan Cunen werd ook al eer betoond aan vrouwen. In dit 
geval vijf koninginnen, vijf generaties powervrouwen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Weer vormden sterke vrouwen de inspiratiebron voor kunstenaars. 
Mij zetten deze tentoonstellingen aan om me af te vragen waar-
door ik geïnspireerd raak. 
Als kleine jonge, zeg maar tot mijn zeventiende leefde ik voor de 
sport: ik voetbalde, volleybalde, zwom, deed aan atletiek en ga zo 
maar door. School was voor mij een noodzakelijk kwaad en verre 
van inspirerend. Logisch dat mijn rolmodellen, mijn voorbeelden, 
inspirators, topsporters waren: Cruijff, Pele, Di Stéfano, Gento, 
maar ook Cassius Clay, Ard Schenk en Kees Verkerk …. 
Toen een ernstige knieblessure een einde maakte aan mijn 
sportcarrière en ik in Nijmegen ging studeren maakte de sport-
helden plaats voor politieke helden: Che Guevara, Marx, Lenin, 
Dom Helder Camara … Zij inspireerden mij mijn leven anders in te 
richten, op te komen voor armen en onderdrukten; zij gaven zin 
aan mijn leven. 
Maar ook deze inspiratoren was geen lang leven beschoren. Toen 
ik aan het eind van mij studie kwam, kwam er ook een eind aan de 
politieke studentenbeweging. Ik studeerde af en moest een baan 
gaan zoeken, belandde met twee voeten weer op de grond. 
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Mijn sporthelden en politieke helden hebben nog steeds een plek in 
mijn hart, maar het zijn niet meer de inspiratoren in mijn leven. 
Die zijn er eigenlijk heel lang amper geweest. Werkzaam in het 
onderwijs vond ik niet echt ‘grote voorbeelden’. Natuurlijk waren er 
mannen én vrouwen die ik bewonderde, maar dat die mij inspi-
reerden … niet echt. 
Dat ontstond pas weer toen ik vervroegd met pensioen ging. Ik 
koos ervoor op minstens twee terreinen actief te worden: schrijven 
van een roman en starten met een klein thuisrestaurantje. Beiden 
heb ik gerealiseerd.  
Voor het koken werd ik geïnspireerd door vooral Duitse topkoks als 
Alfons Schubeck, Johan Lafer, Mario Kotaska, Alexander Hermann 
en Leá Linster. En het was Sarah Wiener die mij op het spoor zette 
van de vegetarische keuken.  
Onze jaarlijkse vakanties in Italie en de vele plaatselijke marktjes 
hebben mij verliefd doen worden op de Italiaanse keuken.   

Grote inspiratoren voor mij daarbij zijn 
chef-kok Malu Simões van ristorante 
Montali, het beste vegetarisch 
restaurant ter wereld en Massimo 
Bottura, meermaals beste chef-kok van 
de wereld met zijn Osteria Francescana in Modena. 
Zij inspireren mij ieder dag weer om al mijn 

creativiteit in te zetten bij het bereiden van eenvoudige, pure 
gerechten, overheerlijk, maar niet overdadig. Tineke en ik genieten 
er iedere dag van. 
 
Voor mijn schrijven werkt inspiratie weer heel anders. Hier zijn er 
niet zozeer andere auteurs die mij inspireren.   
Rond 800 voor Christus schreef de Griekse dichter Homeros al: 
 

Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ 
πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε. 
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Bezing mij, o Muze, de vindingrijke man, die zeer veel 
rondzwierf, nadat hij de heilige stede van Troje verwoest had. 

 
Aan het begin van zijn episch dichtwerk De Ilias en De Odyssee 
roept Homeros de ‘Muze’ aan voor inspiratie. Wat volgt is het 
schitterende verhaal van de Trojaanse oorlog met de list van het 
paard, gevolgd door het relaas van de omzwervingen van held 
Odysseus. Voorwaar, de muze was Homeros goed gezind! 
Voor mij werkt dit helaas niet. Toen ik begon met het schrijven van 
mijn eerste roman, ging ik achter mijn pc zitten, legde mijn handen 
op het toetsenbord en wachtte. Wachtte op inspiratie, wachtte tot 
de muze mij de regels in mijn oor fluisterde. Maar ik wachtte 
tevergeefs. Misschien moet een schrijver wel eerst zijn muze 
verdienen … ik weet het niet. 
Mijn ontnuchterende ervaring is dat schrijven eerst en vooral echt 
werken is. Erg leuk werk, daar niet van, maar toch wel ‘in het 
zweets des aanschijns zult gij uw brood verdienen’. 
Mijn eerste roman, ‘Baas boven baas’ over de relatie met 
mijn vader was vooral heel ambachtelijk werken: graven 
in mijn herinnering en daar vervolgens een literaire 
verwoording voor vinden. 

 
Voor mijn tweede roman heb ik het anders aangepakt: 
mijn fantasie de volle vrijheid gegeven en van a tot z 
een geheel nieuw verhaal bedacht. Weer zonder muze. 
 
 

Mijn derde roman ‘Staat op’ is een mix van beiden: een historische 
roman, waaraan zeer veel research vooraf gaat en waar ik zelf 
bedachte hoofdpersonen in opvoer. Deze manier van schrijven 
voelt voor mij als ‘thuiskomen’. Inspiratie zijn voor mij hier de vele, 
vele historische romans die ik gelezen heb. Niet zozeer één 
schrijver, als wel het genre. Hoe deze muze voor mij werkt … als 
de roman uitkomt, kunt u dat zelf beoordelen. 



maart 2020 39   

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 maart    19.30u  
 
“Hersenen trainen door 
herinneringen op te halen” 
 
6 april      19.30u 
 
“Muziek en dementie” 
 
 in ontmoetingscentrum  
 ‘De Meteoor’ Oude Litherweg  
  5346 RT Oss. 
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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 
 



 

 


