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2 Bij de Tijd 

Bericht bestuur over Corona virus  nr.1 

 
Het bestuur van de ASVO heeft besloten alle door het bestuur 

georganiseerde activiteiten tot nader bericht (in ieder geval 
tot begin april) af te gelasten. 
Senioren behoren tot de kwetsbare groep en het bestuur is 

van mening dat alle risico’s voor verspreiden en ontvangen 
van het Corona virus zo veel mogelijk dienen te worden 
beperkt. 

 
Afgelaste activiteiten: 
17 maart lezing over donorcodicil 

  7 april   koffiedrinken in De Meteoor 
 
Naast de door het bestuur (Ti-Jo) georganiseerde activiteiten 

kent de ASVO ook nog de door leden georganiseerde activi-
teiten. Daarvoor draagt het bestuur van de ASVO rechtens 
geen verantwoordelijkheid. 

Zodoende is het de verantwoordelijkheid van de organisato-
ren een beslissing te nemen over al dan niet doorgaan. 
Het bestuur kan al melden dat na overleg besloten is de 

volgende activiteiten NIET door te laten gaan: 
12, 19   maart  lezingen over Interbellum 
16, 23, 30  maart  computercursus De Kortfoort 

2, 9     april   lezingen over interbellum 
 

De schildersgroepen op dinsdag- en woensdagmiddag moe-

ten onderling afspreken of ze de activiteit door laten gaan of 
ze afgelasten.  
 

Namens het bestuur: 
 
Aad Wildenburg 
Voorzitter 
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Bericht van Seniorenraad over Corona 
 

 

 

 

 

 

 

Wil je kwetsbare mensen helpen? Meld je aan bij ONS 
welzijn 
 
Het coronavirus verspreidt zich snel. Voor kwetsbare mensen is het 

nu beter om thuis te blijven. Heb je tijd om zo iemand te helpen, 

meld je dan aan bij ONS welzijn. Zij brengen vraag en aanbod van 

hulp bij elkaar. Belt u naar het wijkteam van ONS welzijn, of naar 

het algemene telefoonnummer van ONS welzijn 088 - 3742525.  

Voorbeelden van hulp zijn: boodschappen doen, medicijnen 

ophalen, hond uitlaten, een dagelijks telefoontje, eten koken.  

 

 

Wat kun je doen als de zorgaanbieder minder hulp 
geeft?  
Zorgaanbieders hebben het door de corona-epidemie extra druk. 

Het lukt niet om overal de ondersteuning te geven die mensen 

gewend zijn. Kan uw zorgaanbieder niet alle taken uitvoeren, vraag 

dan aan familie, vrienden of buren om te helpen. Veel mensen 

werken nu thuis of hebben door de epidemie minder werk. Lukt het 

niet om deze problemen in uw eigen omgeving op te lossen? Neem 

dan contact op met de gemeente Oss. Samen met ONS welzijn en 

vrijwilligers kijken we dan wat we voor u kunnen doen.  Heeft u een 

hulpvraag?  

Bel dan naar Team Toegang Zorg& Welzijn, telefoon 14 0412  of 

stuur een mail aan zorgenwelzijn@oss.nl 

 
 

 

mailto:zorgenwelzijn@oss.nl
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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 13,20,27 april        14.00 uur computercursus 

maandag  6 april           13.30 uur bestuursvergadering 

   

Activiteiten deze maand  

  

16 april Vrijheidsmuseum in Groesbeek   (?) 

  

   

Activiteiten langere termijn 

  

15 mei Voorjaarswandeling met Maaslandgilde 

  9 juni Jan Cunen Centrum met koffie + lekkers ** 

  

 

Personalia 

      

geen kroonjarigen deze maand 

   

     

     

     

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 
 

 

Momenteel spelen er twee voor ons ouderen belangrijke 

zaken: het Corona-virus en gedoe van “Ons Welzijn”. Om 
met het laatste te beginnen, ik ga daar niet uitgebreid op 

in, want dat gebeurt verderop in deze “Bij de Tijd”. Maar ik word 

hierdoor wel weer geconfronteerd met onze gemeentelijke politiek. 

Want “Ons Welzijn” vindt dat zij er niet voor de ouderen zijn, 

aangezien de gemeente Oss zelf geen ouderenbeleid heeft. Gekker 

kun je het toch niet maken: wel subsidie ontvangen, maar het voor 

andere zaken gebruiken, omdat er geen beleid is. 

M.i. is het niet direct de gemeente, maar zijn het de politieke 

partijen die schromelijk tekortschieten. Door de Seniorenraad is bij 

de laatste twee gemeenteraadsverkiezingen schriftelijk contact 

opgenomen met alle politieke partijen. Reacties: nul komma een 

beetje. Er is duidelijk aangegeven, dat wij als ouderen een heel 

grote groep zijn (±25.000) en dat men ons dus niet over het hoofd 

moet zien. Er is zelfs een voorstel geweest over een politiek café 

met dit onderwerp. Ze zullen in de gemeenteraad of commissie-

vergadering wel weer hun mond vol hebben, over dat dat niet de 

bedoeling is “Ons Welzijn”, maar het zal daarna wel weer stil 

worden. 

Wellicht, denk ik dan, wordt het niet eens tijd dat wij ons laten 

horen. Over exact twee jaar zijn er weer gemeenteraads-

verkiezingen, dus laten wij en onze collega ouderenverenigingen nu 

vast beginnen!! 

En dan het Corona-virus. De krant staat er vol mee, het journaal 

geeft uitgebreid informatie en hier in Brabant gaat veel niet door. 

Ook wij hebben moeten besluiten (mede op verzoek van leden) om 

activiteiten niet door te laten gaan hoe jammer ook. We hebben 

een extra bericht m.b.t. het Corona-virus verstuurd voor de 

activiteiten van maart. Als er meer zicht is op wat van ons wordt 

verwacht of wij zelf noodzakelijk achten sturen we een volgend 

bericht. Vooralsnog let op elkaar en veel sterkte!! 
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Berichten van bestuur 
 

Het bestuur roept leden op wanneer zij direct te maken 
hebben met het Corona-virus, dit te melden aan het 

bestuur. 
Berichten graag sturen naar Mevr. Wildenburg-Saalbrink. 

aad.wildenburg@kpnplanet.nl 
 
 

Koffiedrinken 
 

Het volgende koffiedrinken dinsdag 7 april om 10.30u in de 

Meteoor gaat niet door! 

Vanwege het besmettingsgevaar van het 

Corona virus vindt het bestuur het niet 

verantwoord  met een groep senioren bij 

elkaar te komen. 

 

 
 

Poëzie 
 

 

    Stram in het gelid 
    voegen ze zich naar de wind; 
    grote rietpluimen. 

 
 

 

 

 

 

    Cilian  
 

mailto:aad.wildenburg@kpnplanet.nl
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Digibuurt in nood 
 

Onlangs verscheen onderstaand artikel van 

Peter van Erp over financiële problemen bij 

Digibuurt. 

 

 

Lof voor werk van 'digitale vrijwilligers', maar sponsoring 

blijft uit 

Veel schouderklopjes maar geen boter bij de vis. Stichting 

DigiBuurt Oss oogst van alle kanten sympathie voor haar inzet om 

met name ouderen wegwijs te maken in de almaar oprukkende 

digitale wereld. ,,Maar zonder sponsoring staan straks veertig 

vrijwilligers op straat", aldus voorzitter Hans Breemans. 

,,Ontzettend handig zo'n smartphone of tablet. Kijk eens wat je er 

allemaal mee kunt! Mooi hè? Nou, veel plezier ermee." Breemans 

weet inmiddels precies hoe het in veel families gaat. Vader of 

moeder krijgt van de kinderen een apparaat met eindeloos veel 

mogelijkheden: sociale media, foto's en filmpjes maken, appen, 

digitaal bankieren, enzovoort. Maar als de kinderen de deur uit zijn 

en de nieuwe eigenaar wat vruchteloze pogingen heeft gewaagd 

om zich het apparaat eigen te maken, ligt het ding te verstoffen in 

een la. 

Juist voor deze doelgroep is er DigiBuurt Oss. Zo'n veertig 

vrijwilligers zitten op toerbeurt klaar in sociaal cultureel centrum 

De Binnenstad om mensen met vragen digitaal op weg te helpen. 

,,Laagdrempeliger kan bijna niet", weet voorzitter Breemans. Zijn 

club oogst dan ook van alle kanten lof. Maar lof houdt de kachel 

niet brandend. ,,We hebben gewoon structureel geld nodig voor 

onze vaste lasten. De afgelopen jaren heb ik daarvoor overal 

aangeklopt, maar steeds nul op het rekest gekregen." 
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In een ultieme poging om geld binnen te halen schrijft Breemans 

nu alle dorps- en wijkraden aan. ,,Zij hebben een budget om de 

leefbaarheid in hun wijken en kernen te bevorderen. Dat is precies 

waar wij aan bijdragen. We leren mensen om zelfredzaam te zijn 

en bestrijden en passant de eenzaamheid. Vooral ouderen, maar 

ook best veel jongere mensen die het allemaal niet kunnen volgen. 

We hebben zo'n driehonderd cursisten per jaar." 

Bij DigiBuurt krijgen de cursisten een-op-een les van een 

vrijwilliger. Ze betalen daar 7,50 euro per uur voor. ,,Dat was in de 

tijd van ouderenorganisatie RIGOM nog 2,50 euro", weet 

Breemans. Nadat RIGOM opging in het grote fusieverband Ons 

Welzijn, werd de geldkraan voor dit project al snel dichtgedraaid. 

Vanaf 2018 moet DigiBuurt zijn eigen broek ophouden. 

Breemans: ,,We hebben niet veel nodig. Ik heb weleens tegen 

wethouder Van Geffen gezegd: betaal onze vaste lasten en je kunt 

iedereen met vragen over digitaal gebruik van diensten gratis naar 

ons doorverwijzen. Helaas zonder resultaat. We moeten maar 

aansluiting zoeken bij bestaande organisaties. Een goedlopend en 

gewaardeerd initiatief dreigt hierdoor na acht jaar te verdwijnen." 
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Het bestuur van de ASVO maakt zich ernstige zorgen over 

het voortbestaan van Digibuurt. Om die reden steunt het 
bestuur van harte de adhesieverklaring die de Senioren-

raad naar het college van B&W heeft gestuurd. 
Samen met de Seniorenraad maakt het ASVO-bestuur zich 

ernstige zorgen over het beleid van ONS Welzijn voor zover 
het senioren betreft. Er is zeker sprake van “afbraak”! 

Aan het college van B&W 

 

Geacht college, 

In het Brabants Dagblad van 2 maart staat een artikel over de 

problemen betreffende de continuïteit van de DigiBuurt  Oss.  Wij 

vinden de ontwikkelingen zeer zorgelijk en vooral voor de ouderen 

in onze gemeente die vaak een beroep doen op de DigiBuurt. 

Jarenlang is de DigiBuurt een product geweest van het RIGOM en 

zoals veel voorzieningen bij het voormalige RIGOM voorzag ook de 

DigiBuurt in een grote behoefte ook bij veel ouderen in onze 

gemeente.  Het is u ongetwijfeld bekend dat veel ouderen 

onvoldoende kennis hebben van de moderne media en zich vaak 

wenden tot de laagdrempelige organisatie als DigiBuurt. Velen 

komen naar DigiBuurt  met vragen over computer en media gebruik 

en vinden hier altijd een luisterend oor en een oplossing van hun 

vragen. 

Toen DigiBuurt nog een onderdeel was van RIGOM konden mensen 

tegen een geringe vergoeding  van € 2,50 per uur bij deze 

organisatie terecht met hun vragen. RIGOM faciliteerde omdat zij 

het belang van deze organisatie inzag.  Nadat RIGOM opging in het 

grote fusieverband Ons Welzijn, werd de geldkraan voor dit project 

al snel dichtgedraaid. Vanaf 2018 staat deze organisatie op eigen 

benen. Ongetwijfeld bent u er ook van op de hoogte dat Ons Welzijn 

op voor ons onbegrijpelijke wijze de kraan heeft dichtgedraaid. 

Noodzakelijkerwijs ging het tarief omhoog.  Deze organisatie wordt 

gedragen door 40 vrijwilligers!!  
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Helaas moeten wij als Seniorenraad Oss ervaren dat veel 

voorzieningen voor ouderen door Ons Welzijn niet meer worden 

ondersteund. Wij lezen dat Ons Welzijn zich meer en meer alleen 

bezighoudt met faciliteren van wijk activiteiten.  

De vertrekkende directeur van Ons Welzijn heeft recent nog in een 

ander gremium nadrukkelijk gezegd dat Ons Welzijn geen 

ouderenbeleid meer heeft. Dit omdat de gemeente ook geen 

ouderenbeleid meer als een beleidsoptie heeft.  

De landelijke overheid gaat ervan uit dat iedereen moet kunnen 

participeren in de samenleving. Meedoen is ook voor ouderen 

belangrijk en juist digitaal vaardig worden vergroot in aanzienlijke 

mate deze participatie.  De DigiBuurt voorziet nadrukkelijk in de 

mogelijkheid om zich deze vaardigheid eigen te maken.  

Het bijzondere van DigiBuurt is dat mensen één op één worden 

begeleid en zo sterk individueel de aandacht krijgen die zeker bij 

ouderen zo belangrijk is. Het is genoegzaam bekend dat ouderen 

zich vaardigheden op dit terrein zich sneller en gemakkelijker 

aanleren bij een individuele begeleiding.  

Zoals gezegd DigiBuurt is een laagdrempelige organisatie.  Dit 

moet worden gekoesterd omdat juist  veel mensen hierdoor gebruik 

van kunnen maken.  

Aansluiting bij een bestaande organisatie is naar onze mening een 

doodsteek voor DigiBuurt. De laagdrempeligheid verdwijnt en velen 

zullen afzien van de dienstverlening van deze ook uit het oogpunt 

van de Participatiewet belangrijke voorziening. Wij merken hierbij 

tevens op dat juist de kleinschaligheid van deze organisatie een 

uitnodiging is om van de diensten van DigiBuurt gebruik te maken.  

DigiBuurt voorziet in een noodzakelijke behoefte voor vele inwoners 

in onze gemeente.  

Naar onze mening is het subsidiebeleid van de gemeente Oss voor 

Ons Welzijn ook gericht op de ouderen en ook om voorzieningen in 

stand te houden en niet af te breken.  

Nu Ons Welzijn in tegenstelling tot het voormalige RIGOM dat jaren 

lang actief betrokken is geweest bij DigiBuurt de handen er van 
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heeft af getrokken, is het noodzakelijk dat de gemeente op een 

andere manier gaat voorzien in de laagdrempelige continuïteit 

hiervan.  

 

Nu ONS  Welzijn geen ouderenbeleid meer heeft en ook niet facili-

teert, is het van belang dat een organisatie als DigiBuurt die in het 

voormalige RIGOM wel een eigen plaats heeft gehad nu als zodanig 

door de gemeente Oss. 

 

Wij adviseren u DigiBuurt de noodzakelijke subsidie te verstrekken 

die zo noodzakelijk is om hun waardevolle werkzaamheden te 

continueren.  Uit de pers hebben wij begrepen dat  DigiBuurt niet 

meer vraagt dan tegemoetkoming in de vaste lasten.  Dit kan voor 

u als gemeente niet onoverkomelijke zijn. En nadrukkelijk zijn wij 

van mening dat aansluiting bij een grotere organisatie ook het 

laagdrempelig karkater  verdwijnt. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

H. Droog         

Voorzitter Seniorenraad Oss        

 

 
 
 
 
 



12 Bij de Tijd 

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 gemeente-

raad, Adviesraad Sociaal Domein (ASD) en de verschillende 

politieke partijen. 

Deze keer: informatie over “thuis blijven wonen” 

 

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. 

 

Ouder worden is voor een deel maakbaar. Een gezonde leefstijl, 

sociale contacten, maatschappelijk meedoen en gebruikmaking van 

moderne communicatiemiddelen kunnen een bijdrage leveren aan 

langer ”jong blijven” en een langer leven. Wanneer dat moeilijker 

wordt door bijv. fysieke beperkingen kunnen ouderen met wat 

ondersteuning van familie en een goed betrokken sociaal netwerk 

toch tot op hoge leeftijd gelukkig en veilig thuis blijven wonen met 

behoud van eigen identiteit en zelfbepaling. 

Om te voorkomen dat ouderen in een isolement raken zijn er 

mogelijkheden om dat te voorkomen. Bijv. 
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1 De telefooncirkel.  

 
 

Je spreekt met je familie, vrienden, buren 

of andere mantelzorgers af dat je kunt 

bellen als er iets aan de hand is, of dat zij 

jou bellen op een van tevoren afgesproken 

tijdstip om te vragen hoe het gaat. 

Tegenwoordig heeft iedereen een mobiele 

telefoon. Met een groepsapp of buurt app 

is dit niet moeilijk te organiseren. 

 

 

2. Are you okay today. Deze app zal in 2020 verder ontwikkeld 

worden en moet op een mobiele telefoon geïnstalleerd worden. 

Mantelzorgers kunnen op deze manier ouderen in de gaten houden 

zonder dat ze hun vrijheid verliezen. Voor ouderen die niet graag 

met een alarmknopje rond willen lopen zou dit een uitkomst kunnen 

zijn. 

 

 

3.Persoonsalarmering. Door allerlei technologische ontwikke-

lingen kan het leven met zo’n apparaat in huis een stuk 

aangenamer en veiliger worden. Er zijn verschillende modellen: een 

armband, een horloge, of als hanger aan een ketting of aan een 

broekriem bevestigd. Deze apparaten moeten wel de hele dag 

gedragen worden. Sommigen kunnen ook tijdens het douchen 

gedragen worden. In geval van nood kan een zelfgekozen persoon, 

familielid of thuiszorgmedewerker gewaarschuwd worden. Zo’n 
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apparaat kan via de huisarts of CIZ aangevraagd worden. De 

zorgverzekeraar vergoedt dan een bepaald gedeelte. Er zijn 

alarmeringen waar een maandelijks abonnement aan vast zit 

afhankelijk van de keuze die je maakt. Ze werken op je mobiele 

telefoon via GPS. 

Met een druk op de knop wordt contact gemaakt met de 

alarmcentrale of zelfgekozen nummers. (familie/ mantelzorgers) 

Er zijn ook vrijwilligersorganisaties die ouderen helpen om op eigen 

kracht iets aan hun situatie te veranderen. Voor hulp, aanschaf of 

advies over aanschaf van zo’n apparaat kun je terecht bij 

onderstaande telefoonnummers of websites. 

 

Humanitas : 073 6146003 ‘s-Hertogenbosch  

Nederlandse Senioren Alarmering: www.nl-alarmering.nl 

Home Instead : 0485-745900 homeinstead.nl  Zij geven 

ondersteuning op maat. 

Ouderen Zilverlijn: 0800 1325 (gratis ) voor een goed gesprek of 

een luisterend oor. Contact, vertrouwen samen dingen doen. 

Voor ouderen die met Alzheimer of dementie te maken krijgen 

worden er regelmatig bijeenkomsten georganiseerd voor 

lotgenoten.  Ook is er in Oss een Alzheimer Café in de Meteoor 

Ons Welzijn Oss: 0412 140412 

VOS Veilig op stap alarmering systeem: 088-5563355 

Avium Personen alarmering: Werkt met een prepaid simkaart in 

een alarm horloge. Er zitten verschillende functies op. 0653810871 

Focus Cura.com: 030 6927050 

M.alert: Uden. 0413 273155 

Brabant Zorg :088 9985555 

 

Voor meer informatie kun je bellen of contact opnemen met 

bovenstaande nummers/ adressen. 
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Uit het hart gegrepen (geplaatst door redactie) 

 

Kent u dat gevoel, dat u soms iets leest of hoort en denkt ‘dat vind 

ik nou al heel lang ook!’  

Hieronder een artikel van Margriet Plaizier dat mij recht uit het hart 

is gegrepen. Margriet Plaizier is een autoriteit op het gebied van 

thuiszorg in Haaglanden. Exclusief voor Voorburgs Dagblad belicht 

ze haar ervaringen.   

Wat mij telkens heeft verbaasd als er 

verkiezingen zijn geweest en de minis-

tersposten worden verdeeld, dat er minis-

ters zijn die op posten worden gezet waar 

zij -naar mijn idee- totaal geen ervaring 

mee hebben. Onze minister van Volksge-

zondheid, Hugo de Jonge, is daar een mooi voorbeeld van. Hugo de 

Jonge heeft in het onderwijs gewerkt, was in Rotterdam wethouder 

van onderwijs en is politiek assistent geweest van de onder-

wijsbewindslieden. Daar ligt naar mijn idee dan ook zijn kennis en 

kwaliteiten. 

Minister de Jonge, die dagelijks te zien is met foto’s en filmpjes op 

Social media, heeft naar mijn idee geen idee van wat er zich daad-

werkelijk achter vele voordeuren afspeelt. Recent keek ik naar 

Zembla, een reportage over de ouderen die thuis wonen en 

eigenlijk naar een verzorgingshuis zouden willen, maar dat is niet 

meer mogelijk omdat deze huizen zijn verdwenen. Ouderen die van 

het CIZ geen indicatie krijgen omdat ze nog te goed zijn voor het 

verpleeghuis, maar wel enorm tussen wal en schip raken met als 

gevolg te weinig zorg, verwaarlozing en vereenzaming. 

In de uitzending werd om commentaar gevraagd aan de minister 

en dan zie ik die handen alweer spreiden en zegt hij dingen waar 

we he-le-maal niets mee kunnen. Hij hoort, kent en ziet de 

problematiek, maar daar blijf het dan ook bij. 
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De huisartsen die regelmatig aan de bel trekken worden niet 

gehoord. Huisartsen zien hele schrijnende situaties en willen 

thuiszorg inzetten. Daar zijn soms 5 of meer telefoontjes voor nodig 

om uiteindelijk een thuiszorgbureau te hebben gevonden die de 

zorg kan regelen. Maar het thuiszorgbureau, die de zorg dan kan 

leveren, blijkt een niet gecontracteerde zorgaanbieder te zijn. En 

het verhaal gaat dat de niet gecontracteerde zorgaanbieders te veel 

uren declareren en dus frauderen. De huisarts moet in dat geval 

weer heel veel papieren invullen om het voor elkaar te krijgen dat 

het thuiszorgbureau, welke niet gecontracteerd is, tóch de zorg aan 

zijn patiënt mag gaan leveren. 

Uit ervaring weet ik dat je hiervoor een hele lange adem moet 

hebben. De Zorgverzekeraar heeft de touwtjes in handen, en als er 

dan uiteindelijk toestemming wordt gegeven, moet er vaak heel 

lang gewacht worden voordat de factuur voor de geleverde zorg 

uiteindelijk wordt uitbetaald. Ik vind dit zo respectloos naar de 

zorgverleners en de mensen achter de schermen die deze zorg 

hebben geleverd. Doordat alles zo op slot gegooid wordt, komen 

we totaal niet verder. De starheid en bureaucratie wordt alleen 

maar erger. De regels die er gehanteerd worden zijn soms een 

onmogelijke opgave om de zorg te mogen leveren. Uiteindelijk 

wordt de hulpbehoevende oudere hier de dupe van! En dat is toch 

niet wat we willen? 

Maar we zijn er nog niet, enige tijd geleden deed de minister ook 

nog de uitspraak dat zzp-ers “slecht” zijn voor de zorg.  Dat vind ik 

nogal een heftige uitspraak ten tijde van groot personeelstekort in 

de zorg. Koester deze zzp-ers in de zorg alstublieft en geef ze de 

waardering die zij verdienen. Als deze zzp-ers hun werkzaamheden 

in de (thuis)zorg niet meer mogen uitvoeren, waar gaat het dan 

heen met de zorg? 
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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 de 4 gekozen afbeeldingen van kunstwerken voor de 

ansichtkaarten. 

 
Leden kunnen een setje van 5 kaarten bestellen.  

Kosten € 10,-  Bestelling en betaling doorgeven aan 

penningmeester G. Ebben. 
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TI-JO TOURS 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

Lezing donorcodicel van 17 maart 
 
Helaas hebben we de lezing van dinsdag 17 maart moeten 

cancelen. Nu eens niet vanwege het Corona-virus, maar dan nóg! 

Op het moment van verschijnen van deze BdT (4) kunnen we nog 

niet aangeven wanneer een nieuwe gelegenheid zich aandient, 

maar Ti-Jo gaat op onderzoek. U ontvangt bericht zodra we meer 

kunnen vertellen. En dáár heeft het Corona-virus wél alles mee te 

maken. 

 

Corona-virus: Gaan activiteiten wél/niet door? 

Op 12 maart jl. heeft het bestuur u geïnformeerd 

over het besluit tot de tweede week van april alle activiteiten op te 

schorten i.v.m. mogelijk besmettingsgevaar. Ti-Jo geeft u 

informatie over het geplande uitstapje van 16 april a.s., maar het 

is mogelijk dat ook dit moet worden gecanceld al naargelang de 

omstandigheden. Bestuur én Ti-Jo houden u nauwkeurig op de 

hoogte per mail en post. 
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Donderdag 16 april: het Vrijheidsmuseum 
 
Wie de activiteitenkalender van 2020 aan de muur heeft hangen, 

ziet dat we in de maand april een bezoek hebben gepland aan 

Groesbeek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brenda, Rien Bakker en Han Kok hebben voor ons al  een ver- 

kennend bezoek gebracht aan dit museum. 

“In het prachtige groene en heuvelachtige landschap van 

Groesbeek ligt het Vrijheids-museum. Het museum ligt dicht bij 

Duitsland en midden in het gebied van twee van de belangrijkste 

operaties aan het Westfront tijdens WO2: Market Garden en 

Veritable. Het is een publiekstrekker voor jong en oud, uit binnen- 

en buitenland. De bezoekers beleven het boeiende Verhaal van 

Oorlog en Vrijheid zonder Grenzen in zowel Nederland als 

Duitsland, Europa en daarbuiten. Er is nooit één verhaal. De 

Tweede Wereldoorlog krijgt in het museum vanuit verschillende 

perspectieven een veelzijdig gezicht, in samenhang met de 

20e eeuw en de actualiteit. De bezoeker wordt uitgedaagd kritisch 

na te denken over vrijheid toen en nu, vol beleving, interactiviteit 

en museale topstukken.   
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Ook het duurzame gebouw zelf, de 12 meter hoge Dome, is een 

attractie en heeft een sterke gelijkenis met een enorme parachute. 

Vanaf het terras heeft u een panoramisch uitzicht over het 

historische landschap van toen”.  

(www.vrijheidsmuseum.nl)  

 

Er zijn een vaste tentoonstelling en één of meer tijdelijke.  

(rondom 12 april komt er een nieuwe; nog niet te zien welke). 

In het kader van 75 jaar bevrijding lijkt een bezoek aan dit museum 

ons een mooie voorbereiding op 4 en 5 mei a.s. 

 

Ti-Jo stelt zich de dag als volgt voor: 

 
• Verzamelen om 10.30u bij het museum 

• We beginnen met een kopje koffie en wat 

lekkers 

• Vervoer geschiedt op eigen gelegenheid 

(ongeveer 40 minuten rijden met de auto 

vanuit Oss) 

• Met de trein reizen kan overigens ook: 

neem vanaf station Nijmegen bus 5 naar 

Groesbeek. Daarna nog 5 minuten lopen: 

https://vrijheidsmuseum.nl/contact 

• Er is een mogelijkheid voor een 

rondleiding van 1,5u. Ti-Jo probeert deze 

–bij voldoende deelname- om 11.30u te 

laten vertrekken. 

• Om 13.00u is er eventueel tijd voor een 

lunch. Ti-Jo is voorstander van een eigen 

picknickje, maar het inpandig restaurant 

biedt lunchgelegenheid voor een redelijke 

prijs (zie website). Uw keus! Picknicken 

mag overigens gewoon in het restaurant 

http://www.vrijheidsmuseum.nl/
https://vrijheidsmuseum.nl/contact
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• 14.00-15.30u eigen tijd in/rond het 

museum 

• 15.30u nog een gezamenlijk kopje koffie 

of thee 

• 16.00u vertrek (Uiteraard bepaalt u zelf of 

u nog wilt blijven of niet (☺)) 

• De toegang is gratis voor 

museumkaarthouders! Anders €12,50 

• Graag aanmelden uiterlijk 9 april a.s. 

d.m.v. betaling aan Geert Ebben  

(zie laatste blz BdT voor betaalgegevens): 

€  2,50   voor bezoek en toebehoren  

€  5,50   mét rondleiding  

 

Indien u meegaat zonder museumkaart,  

vraagt Ti-Jo u om zelf even te betalen bij  

binnenkomst 

 

• Geeft u gerust aan (aan Ti of Jo)of u 

vervoer zóekt, dan wel plaats heeft voor 

medereizigers. 

 

• tineke.akkermans@home.nl;  

• ebbenjose@gmail.com 

 

 

Vrijdag 15 mei : wandelen met een gids 

In BdT 5 volgt alle mogelijke informatie hierover. 

Natuurwandelingen beginnen nl pas in deze maand en Ti-Jo 
wil kijken of het Maaslandgilde  een wandeling voor ons ‘op 
maat’ kan organiseren.  

 

 

mailto:tineke.akkermans@home.nl
mailto:ebbenjose@gmail.com
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De planning van het Maaslandgilde biedt in de meimaand 
een vogelkijk-middag in de buurt van Lithoijen. Héél leuk, 
maar: veel lopen en een ‘onzekere’ (?)  uitkomst (☺).  

We komen op de precieze vormgeving terug. 

 

 

 

 

 

 

 
  

Van de website: 

“Voor het vervoer naar het startpunt van de wandeling, is er 

vervoerservice.  

Vanaf  het parkeerterrein bij de Rusheuvelsporthal kan meege-reden 

worden. Als u dat wilt, meldt dat aan ons via de email 

maaslandgildeoss@hetnet.nl.” 

  

 

 
 

 

mailto:maaslandgildeoss@hetnet.nl
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Jaarplanning 2020 (bijgewerkt) 
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Activiteiten leden 
 

Activiteiten van leden vinden plaats met medeweten 

van het bestuur, maar niet onder verantwoordelijkheid 
van het bestuur. 
 

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 is Iedereen weer welkom! We hopen op goed weer en 

starten om 13.15u: Brederostraat bij de Iemhof 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wandeling zondagochtend 

Het is bijna een half jaar geleden dat ik met de wandeling op 
zondagochtend ben gestart. Tot nu toe nemen er te weinig 
mensen aan deel. Waarschijnlijk hebben de ASVO leden niet 

de behoefte om op zondagochtend te gaan wandelen. Daarom 
heb ik besloten om met ingang van volgende maand te 
stoppen met de wandeling. 
 

Hanneke Bruijns  
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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 

In het maartnummer staat onderstaand artikel ”Langer thuis in 
huis.” De redactie denkt dat dit uw aandacht waard is. 
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UW AANDACHT WAARD 
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Filippine nr. 31 

 

 
1. Curator van de Hermitage in St. Petersburg     

2. Voor haar standbeeld in Amsterdam verbrandde Dolle mina een 
korset  

3. Schreef “Het onbehagen van de vrouw” 
4. Streden in Groot-Brittannië voor vrouwenkiesrecht 

5. Julia Roberts speelde haar in “Mona Lisa’s smile” 
6. Directeur van Centrum voor Historische Cultuur aan de 

Erasmus Universiteit 
7. Feministische partner van Sartre 
8. Razendsnelle rechterspits van Oranje Leeuwinnen  

9. Fotografe portretteerde beroemde vrouwen uit de kunstwereld   
10. Schrijfster van “Een sterke vrouw” 

11. Eerste vrouwelijke premier van India 
12. Eerste vrouwelijke aan de universiteit afgestudeerde arts in 

Nederland 
13. Mede oprichtster van Dolle Mina 
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Sudoku Plus nr.30 
 

De volledig ingevulde puzzels kunt u sturen naar Rein Akkermans:  
van Sonsbeeckstraat 12, 5344 JB Oss of 

akkermansrein@gmail.com 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 6  9   3         

 2      6   2  3 8 7 

9  7 6   5    9 7    

5    2 3  9      3  

       2        

 7      5  7 1    8 

   8 4    5   1 4  3 

8 1 4  5   3      5  

        4   6  2  

mailto:akkermansrein@gmail.com
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Oplossing Filippine nr. 30 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Oplossing Sudoku Plus nr. 29 
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OPINIE    Schuld en boete 

 

Nu alweer zo’n vijftig jaar gelezen las ik de roman “Schuld en boete” 

van Dostojewski. In deze Russische roman ontwikkelt de aan lager 

wal geraakte student Raskoljnikow zich tot een moordenaar. Later 

doet hij uit liefde voor zijn vriendin Sonja een schuldbekentenis. Als 

achttienjarige, katholiek opgevoede jongeman was ik best gevoelig 

voor het thema schuld en boete. Waarschijnlijk, denk ik achteraf, 

de reden waarom ik überhaupt deze roman las. 

Het element ‘boete’ ben ik in de loop der tijd wat kwijt geraakt, 

maar ‘schuld’ fascineert mij nog steeds: je zelf ergens de schuld 

van geven, maar ook en vooral anderen ergens de schuld van 

geven. 

Laat ik voorop stellen dat het eerste ‘jezelf ergens de schuld van 

geven’ voor mij vele malen sympathieker is  dan anderen de schuld 

geven. En dit terwijl vooral het laatste mijns inziens aan de orde 

van de dag is. Ook voor mij. 

Neem het Corona virus: 

Trump beschuldigt vandaag Europa voor 

het verspreiden van het virus in de VS. 

Allerlei mensen beschuldigen de Neder-

landse overheid van onvoldoende maat-

regelen tegen het virus nemen. Weer 

anderen geven het kabinet de schuld van de paniek die lang-

zamerhand ontstaat. Zo makkelijk om te doen. Ga eens bij jezelf 

na of en zo ja hoe vaak je je schuldig maakt aan het beschuldigen 

van anderen in plaats van je eigen rol goed onder de loep te nemen. 

Begrijp me goed, niks menselijks is ons vreemd, maar enige 

zelfreflectie hoort er wel degelijk bij. 

 

In de herfstvakantie liep ik door het kleinste stadje ter wereld, 

Durbuy in de Ardennen. Daar zag ik onderstaan bord voor een  
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restaurantje staan “C’est de la faute de 

maman”. Het is de schuld van mamma. 

Dat bracht herinneringen naar boven. 

Hoe vaak heb ik niet mijn ouders de 

schuld ergens van gegeven, omdat me 

dat het beste uitkwam, omdat ik niet 

zelf over mijn eigen rol na wilde den-

ken. Ik heb er zelf mijn eerste roman 

over geschreven, over hoe ik gewor- 

steld heb met de rol van mijn vader, 

hoe ik hem de schuld heb gegeven van 

veel waar ik, eenmaal weg van thuis, 

last van kreeg. 

Ik weet dat ik hier voorzichtig moet zijn om dit te veralgemenise-

ren. Maar gesprekken met vrienden en lezers maken dat ik zeker 

weet dat in meer gezinnen, in meer vader-zoon relaties, moeder-

dochter relaties, iets dergelijks speelt en gespeeld heeft.   

En dat brengt me op het element ‘boete’. Als je eenmaal toe-

gegeven hebt wat jouw eigen rol in beschuldigingen is, moet je 

soms erkennen dat die rol minstens even zwaar telt als die van de 

ander. “Boete’ bestaat er dan uit dat je moet toegeven, moet leven 

met de erkenning dat jij ook je aandeel had. 

Ik ben groot gebracht in Maastricht met de katholieke riten, met 

bidden en biechten. Ik hoor het me nog bidden: ”En vergeef ons 

onze schuld, zoals ook wij anderen hun schuld vergeven”  

Na de biecht, kreeg je na je schuldbekentenis, een ‘penitentie’ 

opgelegd, een boete, een straf: een aantal ‘Onze vaders’ of ‘Wees 

gegroetjes’ al naargelang de omvang van je zonden. Ik keek na de 

biecht altijd goed om me heen om te zien wie er lang bleef bidden; 

die had kennelijk veel ‘penitentie’ gekregen!  

 

Dat brengt me toch op het aspect van ‘boete’:    

“de openlijke boetedoening”. 
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Hier moet ik vooral denken aan de Middeleeuwen waar de zoge-

naamde “schandpaal” als een soort strafmaatregel gebruikt werd. 

Een schandpaal was een soort paal waaraan 

iemand werd vastgebonden en zo te kijk  

gesteld. Het te schande zetten was in de 

eerste plaats bedoeld als een onterende 

straf, maar het stond het publiek vaak vrij de 

persoon die letterlijk "voor paal stond", te 

beschimpen of te bekogelen met rot fruit of 

andere zaken. Ons spreekwoord "iets aan de 

kaak stellen" slaat terug op  deze straf. 

Uit diezelfde tijd, zo niet al eerder, 

stamt het “boetekleed”. Wie het 

boetekleed aantrekt, neemt de 

schuld van een bepaalde gebeurtenis 

op zich. De uitdrukking verwijst naar 

een oud religieus gebruik waarbij 

men met behulp van een kleed boete 

deed en liet zien dat men ‘schuldig’ was. Zichzelf kastijden was 

indertijd ook een geaccepteerde manier van boete doen. 

Maar ook in onze tijd zijn er staaltjes bekend van openbare, 

gedwongen boetedoening. Bijvoorbeeld in 1968 in Parijs. Toen de 

studenten de Sorbonne bezetten, greep de politie (Les Flics) hard 

in: gearresteerde studenten werden in aparte politieauto’s met 

alleen tralies als wanden opzichtig rondgereden door de wijk, 

waardoor ze voor iedereen zichtbaar waren. 

Boetekleed en schandpaal bestaan in de westerse samenleving niet 

meer. En dat is maar goed ook. De wetgevende en rechtsprekende 

mach hebben de taak van schuld bewijzen en boete opleggen op 

zich genomen. Hoe eenieder tegen eigen schuld aankijkt, is 

uiteraard ieders “eigen zaak”! 
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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 
 

6 april      19.30u 
 

“Muziek en dementie” 
 

 in ontmoetingscentrum  
 ‘De Meteoor’ Oude Litherweg  
  5346 RT Oss. 

   

_______________________________ 

 
16 / 17 april :The good liar” 

 

 met Ian McKellen en Helen Mirren 

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. Ebben (Geert) waarnemend 

0412 650519 

ebbengeert@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 
 

 

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:ebbengeert@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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