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Agenda 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Activiteiten in de kleine zaal van de Kortfoort 

  14.00 uur tekenen en schilderen (1) 

  13.30 uur tekenen en schilderen (2) 

         14.00 uur computercursus 

            13.30 uur bestuursvergadering 

   

Activiteiten deze maand  

  

vanwege het Corona-virus ook in de maand mei geen activiteiten 

   

Activiteiten langere termijn 

  

vanwege het Corona-virus ook in de maand mei geen activiteiten 

  

 

Personalia 

      

Kroonjaren 

   

23 - mei mevr MGM Theunisse-Princen 75 

     

     

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 
 
 

 

Met bijna alle aandacht aan het virus dat ons dagelijks 
bezighoudt, zou je bijna vergeten, dat er nog andere zaken 

zijn die ook belangrijk zijn. Dus toch maar weer voor het 

beeldscherm gaan zitten om een woordje te schrijven voor BdT. 

Ik hoop, dat u allen het nog goed maakt en dat het ook goed gaat 

met uw naasten.   

Soms komt het heel dicht bij, als we denken aan besmette mensen 

waarmee onlangs nog contact is geweest. En iedereen kent wel 

iemand via familie of bekenden, die ‘getroffen’ is. 

Inmiddels duurt het steeds langer dat we kinderen en kleinkinderen 

voor het laatst hebben gezien en dat zal nog wel enige tijd duren. 

 

Ik had dit jaar voor de vereniging als een topjaar gezien, een 

lustrum vieren met mooie activiteiten. Maar ja wat is belangrijker, 

onze gezondheid of feesten. 

Zoals we in ons 2e Coronabericht al hebben aangegeven, gaan we 

de feestelijke activiteiten beslist inhalen, ook al moeten we daar 

lang op wachten.               

Een vereniging als de onze is juist belangrijk in moeilijke tijden; we 

moeten juist dan meer doen om er samen doorheen te komen, 

maar juist in deze tijd is ons dat niet gegeven.                          

 

We kunnen geen extra activiteiten organiseren ,omdat we niet met 

meerdere mensen bij elkaar mogen komen. Dat geldt ook voor 

wandelen en fietsen, activiteiten die je in andere moeilijke tijden 

makkelijk kunt organiseren en waarbij je elkaar kunt steunen. 

Zo gauw we ook maar iets mogen, gaan we aan de slag. Internet 

en voor anderen de telefoon zullen ons daarbij helpen. 

Net zoals ik momenteel bij scholen voor de ramen zie staan voor 

de kinderen, zeg ik u “lieve mensen we missen jullie!” 
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Poëzie 
 

 

 
  
 

        
         Roze pinksterbloem 
         in het jonge groene gras; 

         lente begonnen. 
 
 

 
                                  Cilian 
 

 

 

 

 

 

Kaarten 
 

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 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
Lusten en lasten in tijden van…… 

We hoeven elkaar niet te vertellen wat er met ‘de wereld’ en ons 

zelf gebeurt in deze weken. En waarschijnlijk zijn we er bij het 

verschijnen van deze BdT ook nog lang niet klaar mee. Tijd voor 

Ti-Jo om deze weken eens rond te kijken welke creatieve initia-

tieven er te bespeuren zijn. Misschien wordt u er - net als wij- 

gewoon  een beetje vrolijk van. En….heeft u zelf óók wel zin om uw 

eigen of andermans  creativiteit in deze  onder de aandacht  te 

brengen. Komen we straks op terug.   

 

(Groeps)skypen, -facetimen, Whatsapp-en  

We zeiden het al in het bestuursbericht van 4 april j.l.: voor wie wil, 

opent zich een wereld aan nieuwe contactmogelijkheden. Ti-Jo 

denkt dat heel wat grootouders Facetimen met hun (klein)kinderen, 

maar tot onze (Ti en Jo) grote lol blijken óók lessen en bespre-

kingen door te kunnen gaan via… Skype! (“Zoom is beter”, mam, 

adviseeert zoon). Zelfs Whatsapp (pas recentelijk door Ti 

‘overmeesterd’) blijkt ruimte te bieden voor gezamenlijk overleg:  
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Uit de Volkskrant van 040420: Sigmund  Peter de Wit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ti kletst via Whatsapp elke week een paar keer een uur weg met 

haar zussen. Ook haar Leesclub waagde zich aan een Skype-sessie 

en na de eerste 10 minuten van ‘uitproberen’ (“oeps, bij mij doet 

de microfoon het niet”; “ ik heb geen beeld”) lukt alles en ontstaat 

een zeer intensief soort overleg. Hoezo digibete senioren? 

Natúúrlijk overleggen Ti en Jo óók wekelijks ….via Whatsapp. Met 

beeld! En…helaas maar waar, volgden Rein en Tineke een begrafe-

nisdienst met live-streaming op de PC ... Dit alles kán! 

 

Kunst-initiatieven: jong geleerd is … 

Al wandelend (elke dag even ‘ertussenuit’ knijpen) ontdekte Ti een 

schoolproject: versier een boom met ‘natuurlijke materialen’ … 
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Trouwens, daar liep op zekere zonnige  dag ook één van onze ’ASVO 

-hoffotografen’: Gerry van Hintum, gewapend met een camera met 

supergrote lens …Het kan, hè: wandelen, afstand bewaren, kijken, 

(vogels) luisteren. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Foto Gerry van Hintum 
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“Outdoormuseum”…vrije variant op … 
Jo beschrijft het initiatief van het “Outdoormuseum”: mensen 

plaatsen (behalve beren) een Kunstwerk (eigen keuze!) voor hun 

raam, omdat deze weken alle musea zijn gesloten. Zo geniet de 

voorbijganger van een vleugje (of een stórm) Kunst… 
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raamkunst 

 
Poëzie in tijden van Corona 
Ons passeerde de bekende ‘kettingbrief’ met de oproep de 

briefschrijver een gedicht te sturen (“balsem in moeilijke tijden”) 

en de brief zelf weer naar 20 personen te sturen. Meestal loopt dit 

op niks uit, maar wij (Rein en Tineke) kregen toch een paar heel 

mooie gedichten. Hier is er één…gewoon, om te ‘proeven’: 

 

Zet het blauw 

 

Zet het blauw 

van de zee 

tegen het 

blauw van de 

hemel veeg 

er het wit 

van een zeil 

in en de 

wind steekt op 

Willem Hussem (1900-1974, ook schilder en beeldhouwer) 
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Bewegen zonder je huis te verlaten 
Van meerdere kanten bereikt ons de tip: kijk naar ‘Nederland in 

beweging’: elke dag 15 minuten. “Poeh”….zucht een 

ervaringsdeskundige, “dat vóel je!”  

Er zijn mensen die dit zelfs twee of drie keer per dag (☺) doen. 

Geweldig, toch? 

“Nederland in Beweging. Met niet aflatend enthousiasme 

stimuleren Olga Commandeur en Duco Bauwens elke Nederlander 

om mee te bewegen! Kijkers kunnen door mee te doen aan de 

oefeningen al de helft van de dagelijkse norm van 30 minuten 

gezond bewegen behalen”. 

https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/nederland-in-beweging 

 

Elke ochtend 9.15u bij omroep Max NPO 1 of 2  Kan worden 

teruggekeken in uitzending gemist.. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Nog twee ‘goeie’: op You Tube: 

‘Bewegen met OldStar Wim Vermeulen in coronatijd’  

https://youtu.be/p24v7OKj_I8 

10 minuten instructie 

Total body Workout met Pamela Reif:   

https://youtu.be/UItWltVZZmE 

 
 

https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/nederland-in-beweging
https://youtu.be/p24v7OKj_I8
https://youtu.be/UItWltVZZmE


mei 2020 11   

Meesterbrein Rein 
Wat is nou beter dan MINDTRAINING! 

Ons meesterbrein Rein maakte deze keer een speciale 

Woordkraker voor de liefhebbers,  zie blz. 20, 21 in deze  BdT. En 

hij vond een pittige, uitdagende puzzel voor u,  zie blz. 19 

 

 
Thuismuseum 
Wist u dat u thuis óók naar het museum kunt gaan?. Altijd al naar 

de Hermitage in Amsterdam willen gaan? Kijk eens op 

onderstaande link: 

 
 
 

 
 
 

 
 
https://youtu.be/QBJkVPfp4I8 

rondleiding van 16 minuten 
 
en 

 
 

Bezoek het Rijksmuseum in 

Amsterdam in uw eigen tempo: zoek op 

uw PC of tablet ‘Rijksmuseum’ en dan 

op ‘online’… een rondleiding mét uitleg. 

Geweldig!  

 

 
 

 
 

https://hermitage.us16.list-manage.com/track/click?u=709c69203241ecb2570e301f6&id=0e70ff68b1&e=0096c1a91b
https://e.rijksmuseum.nl/1/4/158/1/HSTq0xS2Z6WnC0HCqzz-u-XC8cUljNMfHT4_tqFUGOlfj5rrbcziXsgsC-CD290nbGbOUznwGrHZhd4WVhqL1M_PdB8u6FK8umYyBJi_j3LsV3x1s873RFIjkF_FHx_z
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Zwartgallige  en andere humor: 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

260320  TOM (Janssen, cartoonist uit Trouw) 

 
 

Groepsskype: 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Cartoonist Willem Bentvelzen (o.a. Humo, De Speld e.a.) 
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Bericht van facebook: Verveling: 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Straatbingo 
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Toen in onze straat iemand inderdaad Corona kreeg (en er aan 

overleed), maakten we in no time een emaillijst van alle straatbe- 

woners, meteen gevolgd (jongeren onder ons, hè ) door een 

straatapp   

Die bleek meteen functioneel. Vooral de App wordt gebruikt om 

actuele informatie uit te wisselen (van: “mijnheer X wordt voor en-

kele weken opgenomen in het ziekenhuis” tot “Fijne paasdagen “ 

en “sterkte allemaal” … Het helpt. 

Jo vertelt van een straat waar de bewoners zich in (luie) stoel voor 

hun huis hadden gesetteld  met een glaasje en een bingoformulier. 

Afstand wèl in acht genomen! Op een muurtje zat een spelleider 

mét microfoon en een balletjesmolen voor … een straatbingo. Als 

dit geen creatieve ingeving is … 

 

Talentententoonstelling 
Ti en Jo roepen alle ASVO-leden op ons via  Bij de Tijd te vertellen 

wat U doet om uw geest en lichaam soepel en creatief te houden. 

Of wat u hoort van andere initiatieven. Stuur een foto en vertel, 

beschrijft wat u graag doet. Liefst ook van welk materiaal. Wij 

bieden u en anderen een podium voor uw kunst. 

Vb: José maakt voor haar kleinkinderen ‘even’ een paashaasje van 

een microvezeldoekje. In volgende BdT groter werk 

 
Vragen over vreemde gebezigde termen 

(WhatsApp?) Vraag gerust:  
akkermansrein@gmail.com 
 

 
 

 
 
 

 
 

mailto:akkermansrein@gmail.com
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Jaarplanning 2020 (bijgewerkt) 

 

Alle activiteiten van TiJo zijn vanwege de Corona 

maatregelen tot en met juni gecanceld.  

Vanaf juli staan de activiteiten in de jaarplanning, maar het 

is nog onzeker of die doorgang kunnen vinden. 
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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 

 

Ondanks de vele nieuwsberichten op televisie, radio, internet en in 

kranten besteden ook wij, aandacht aan het Corona/covid-19 virus. 

Deze wereldwijde voortrazende 

pandemie is voor iedereen, een 

onwerkelijke tijd. De situatie waarin 

wij nu zitten lijkt, op een boek van de 

horrorschrijver Stephen King. Helaas 

is het geen fictie, maar werkelijkheid. 

Wij worden aangevallen door een 

onzichtbare, vijand.  

Om besmettingen te beteugelen wordt er opgeroepen om aan 

sociale onthouding, te doen. Dit is een eigenaardig gekozen 

formulering. In deze spannende tijd is sociaal contact juist nodig, 

om eenzaamheid te voorkomen…. Je moet absoluut in contact 

blijven, met elkaar. Het is belangrijk om aan fysiek, sociale 

onthouding te doen. Zoals iedereen wel weet geen, handen 

schudden. Niet te dicht bij elkaar komen. Anderhalve meter afstand 

houden. En helaas mag je elkaar geen, geruststellende of 

troostende omhelzing geven. Dit geldt uiteraard niet voor de 

partner waar u mee samen leeft als u allebei, gezond bent. Tip van 

huisartsen “ook als u ernstige medische, NIET Corona gerelateerde 

klachten heeft, moet u bellen. Bij een mogelijk ziekenhuis consult 

wordt u veilig, behandeld”!  
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In deze spannende tijd is maar een ding duidelijk: er is NIETS, 

duidelijk. Dit virus is zo nieuw dat er geen draaiboeken klaarliggen. 

Er wordt wereldwijd hard, gezocht naar een vaccin/medicijn. Maar 

niemand weet zeker, of het snel gevonden wordt. Niemand weet 

zeker, of men werkelijk resistent is na het krijgen van Corona. Of 

waarom sommige, mensen wel ziek worden en andere niet. 

Niemand weet zeker waarom, de symptomen niet altijd hetzelfde 

zijn. (Alleen een temperatuur hoger dan 38.5 en 

ademhalingsproblemen lijken algemene geaccepteerde 

besmettingsverschijnselen). Waarom krijgen gezonde, - sportieve, 

- mensen met een goede weerstand soms toch, Corona? En al 

helemaal niemand weet zeker hoelang, deze pandemie gaat 

duren.  

Wij zullen moeten roeien met de riemen die wij hebben. Gewoon 

uw gezond verstand gebruiken en zorgen voor uw eigen veiligheid, 

die van uw huisgenoten en anderen. De ouderwetse 3xR en 3xL 

lijkt een goed idee: Rust, Reinheid, Regelmaat, Licht, lucht en 

Liefde. 

Dit is ook een tijd waarin u niet, moet aarzelen. Denken “die 

buurman/buurvrouw of kennis vindt mij vast onbeleefd of 

opdringerig als ik hem of haar aanspreek”. Het is in deze 

omstandigheden absoluut geen inbreuk op iemands privacy, als u 

informeert hoe het met die persoon gaat. Dit kan per telefoon, mail, 

via skype, of gewoon vanaf uw balkon of tuin. Een gebaar en drie 

woorden zijn genoeg om even contact te maken. U zwaait en zegt 

“hallo, alles oké?”. Dat is al genoeg. Dan volgt er vast, een reactie. 

Misschien kunt u hulp bieden door te luisteren. Of gewoon er even 

te zijn, voor een ander. 

En het werkt natuurlijk twee kanten op. Misschien heeft u, wel 

behoefte om uw ongerustheid te uiten. Of is het gewoon even fijn 

om een stem te horen. Of even te glimlachen naar elkaar 😊 Het 

overbrugt de quarantaine kloof en is een aanraking op afstand. Wij 

zitten allemaal, in hetzelfde schuitje. Dus schroom niet. Maak op - 

een veilige manier - contact. Het is goed om uw gedachten te delen 
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en het kan eenzaamheid voorkomen. Misschien kunt u zelfs een 

telefooncirkel opzetten! Probeer niet te piekeren. Maak van het 

luisteren naar de Corona informatie vooral geen, dagtaak! U kunt 

dit wereldwijde leed helaas niet “weg, wassen”. U kunt alleen uw 

naaste, omgeving veilig houden. Het leven gaat gewoon door. Ook 

deze bijzondere, omstandigheden gaan voorbij. Geniet vooral van 

de mooie dingen die er wel, zijn: Contacten onderhouden. (Diverse 

mogelijkheden). Uw huisdieren extra goed verzorgen. En indien 

mogelijk lekker aaien want dat, is stress verlagend (maar laat uw 

huisdier u niet likken). Nieuwe interesses via internet zoeken. 

Hobby’s uitbreiden. Vrolijke muziek luisteren. Nieuwsbrieven en 

websites lezen. Leuke video’s kijken. Blij zijn om de genezen 

Corona patiënten. De ontluikende natuur bewonderen. Want de 

lente is begonnen. De zon schijnt. Vogels fladderen, fluiten en 

bouwen nestjes. De dagen worden weer warmer en langer.  

Tot slot wensen wij u veel sterkte in deze nare periode en zoals 

Sonja Barends vroeger haar televisieprogramma’s afsloot zeggen 

ook wij: “Voor straks, lekker slapen en morgen gezond weer op”! 

  

Seniorenraad Oss. 
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FILM 
 
Films draaien alleen als dat van de regering weer mag 

 

The Singing Club (draait in Oss) 
 

 
 

 
 

 
 

De feelgood-film van het jaar! The Singing Club is een komisch 
drama van regisseur Peter Cattaneo (The Full Monty) over 

vriendschap, familie en de kracht van muziek. Kristin Scott Thomas 
speelt de hoofdrol in dit op waarheid gebaseerde verhaal, dat 

wereldwijd vele andere vrouwen heeft geïnspireerd om samen te 
zingen 

 

UITDAGENDE PUZZEL  Kijk goed!! 
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Pasen woordkraker 

 
  1   2   3   4    

5          6 

7           

           

            

8         9  

        10   

        11   
12    13 14 15      

    16       
17           
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Alle opgaven zijn kleine puzzels.  
H is horizontaal, V is verticaal 
 

 

Ingevulde extra puzzel en/of woordkraker sturen naar:  
akkermansrein@gmail.com 

 
Onder de goede inzendingen worden een paar zakjes paaseitjes 

verloot. 
Waarmee niet gezegd wil zijn, dat de puzzels  ‘een eitje’ zijn! 
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Filippine nr. 32 
 

 

 
1. Producent van medische apparatuur  

2. Eerste besmette premier 
3. Moet je in wanneer je besmet bent 

4. Anesthesioloog-intensivist 
5. Directeur RIVM 

6. Eerste infectiebron 
7. Advies – maatregel – besluit 

8. Wordt bij Dodenherdenking op de dam gelegd 
9. Minister die zelf bezweek onder de crisis 

10. Boosdoener van deze pandemie, bekend onder nummer 19 
11. Krijgen besmette personen last van 

12. Adviseert de minister van WVS over bestrijding van epidemie 
13. Lost problemen op computer vaak wel op 
14. Brabants ziekenhuis dat liever niet in de publiciteit was  

      gekomen 
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Sudoku Plus nr.31 
 

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

akkermansrein@gmail.com 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

mailto:akkermansrein@gmail.com
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Oplossing Filippine nr. 31 
 

 

 
 

Oplossing Sudoku Plus nr. 30 
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OPINIE            lessen te leren      
 

Al geruime tijd woekert COVID-19 overal in de wereld. Wereldwijd 

is een ongekend groot aantal mensen gestorven, staan economieën 

op instorten, zijn hele samenlevingen ontwricht.  

Wanneer u deze Opinie leest, kan ik met zekerheid zeggen dat u 

niet ten bezweken bent onder het Corona-virus. Goed nieuws!   

Nu deze pandemie al zo lang duurt, beginnen steeds meer mensen 

na te denken over de tijd na het virus. Ikzelf hoor tot de groep 

mensen die vindt dat onze samenleving, ons leven, op een 

wezenlijk andere manier ingericht moet worden. Dat we de kans 

aan moeten grijpen om te leren van deze crisis, van de fouten die 

tot deze catastrofe geleid hebben. Ik sluit me aan bij mensen als 

Thomas Piketty, Jane Goodall en Ramsey Nasr. Wat zij gemeen 

hebben, is hun fundamentele kritiek op hoe onze samenleving 

ingericht is. Niet alleen de Corona-pandemie, maar ook de 

klimaatbedreiging, toenemende armoede, problemen in de 

landbouw en veeteelt … allemaal veroorzaakt door het 

neoliberalisme, dat marktwerking tot kunst heeft verheven. 

Laat ik beginnen met Piketty. Hij kwam al ruim 

voor de crisis in het nieuws met zijn boek 

“Kapitaal in de 21ste eeuw”. Daarin zegt hij:’ r>g, 

wat zoveel betekent als: het rendement op 

vermogen (r) is groter dan de groei (g) van de 

economie. Dat heeft tot gevolg dat rijken alleen 

maar rijker worden; de bovenste 1 procent van 

de maatschappij trekt steeds meer macht naar zich toe. Dat heeft 

tot gevolg dat rijken alleen maar rijker worden. Deze groeiende 

ongelijkheid is een gevaar voor de democratie.’   

Piketty heeft er geen probleem mee dat er mensen zijn die heel 

veel verdienen op basis van hun prestaties, of we het nu over 

voetballers of managers hebben. Maar zodra ze rijk zijn, worden ze 

alsmaar rijker - ook zonder nog iets te doen - en blijft de 
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ongelijkheid maar toenemen. Dát is wat ons naar de 19de eeuw 

terugkatapulteert. Na de val van de muur in 1989 , zo analyseert 

Piketty, werden markt en bezit heilig verklaard. Nu ondervinden wij 

de gevolgen daarvan. 

Dan Jane Goodall. We kennen haar als 

antropologe, biologe die in Tanzania werkte 

met chimpansees. In april mengde deze 86 

jarige Britse zich in het debat over Corona, 

volgens haar een ramp, die de mensheid zelf 

over zich heeft afgeroepen. In Buitenhof 19-04 

werd zij in het kader van de Coronacrisis 

geïnterviewd:’ Ik was niet echt verrast door het Corona-virus, want 

dit werd al jarenlang voorspeld en we hebben nooit de les geleerd 

die we hadden moeten leren, van SARS en MERS en HIV en 

dergelijke. We sloegen daar geen acht op, staken onze kop in het 

zand en zeiden:” We doen gewoon alsof er niks aan de hand is.” Bij 

alle virussen, die ik noemde, gaat het om zogenaamde zoönotische 

ziekten. Dat zijn ziekten die zijn overgesprongen van dier op mens. 

En dat komt doordat we de leefomgeving van de dieren vernietigen. 

Dieren worden dichter op elkaar gedrongen en virussen springen 

over van soort op soort. En dan komt ook de mens weer dichterbij 

en we jagen erop, om ze op te eten en te verhandelen. Dan is het 

geen verrassing dat je de omstandigheden creëert waar virussen 

zich verspreiden. Daardoor heb je nu deze pandemie. De mens is 

eigenlijk zelf verantwoordelijk voor deze pandemie. Je moet deze 

les ook toepassen op de intensieve veehouderij. Wat we met 

varkens, koeien en kippen doen. Want ook in die afschuwelijke 

bedrijven zijn al ziekten ontstaan. Je ziet ook het verband met 

klimaatverandering, de vernietiging van het woud en de vervuiling. 

Dat hangt allemaal samen. Hoe sneller we dat beseffen … Ik bid en 

hoop dat we uit deze pandemie komen, en dat komen we zeker … 

als betere, wijzere mensen. Je hebt miljoenen mensen in 

stadscentra, die nu ervaren hoe heerlijk het is om schone lucht in 

te ademen. Ze zien ’s avonds sterren omdat de vervuiling weg is. 
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Ik bid dat die mensen straks een beweging vormen, die het 

zakenleven en de politiek zal dwingen om het juiste te doen.’ Aldus 

Jane Goodall. 

 En tenslotte Ramsey Nasr, acteur, regisseur, 

dichter, schrijver en ook gast in Buitenhof 19-04.  

Nasr belicht met name de nood van de culturele 

sector en houdt tegelijkertijd een pleidooi voor een 

wezenlijk andere aanpak van wegbezuinigde 

sectoren als onderwijs, cultuur en zorg. Wij moeten 

de kracht hebben om op een nieuwe manier met 

waarden en fundamenten om te gaan. Uitgerekend de zaken waar 

we de laatste 10 jaar extreem op hebben bezuinigd, onderwijs, 

cultuur en zorg, zijn de zaken die we nu extreem nodig hebben. We 

hebben bezuinigd op alles wat niet in geld uit te drukken was. De 

winstmodellen en marktwerking toepassen op die drie onderdelen 

is funest. We moeten een nieuwe samenleving creëren waarbij we 

iets hebben dat groter is dan onszelf. 

Nasr trekt een vergelijking tussen de pest in Florence 13e eeuw en 

onze crisis. Boccaccio schreef toen na de pest zijn beroemde 

Decamerone. De middeleeuwers beschouwden dit boek als “ver-

maak”. Maar niet vermaak als “verpoos”. Toen en nu in deze crisis 

zien we het als iets heel anders dan alleen afleiding, het is iets wat 

ons uit de stilstand weghaalt, iets wat ons in contact brengt me een 

andere wereld. De mogelijkheid jezelf te ver-maken, iets in jezelf 

te herstellen, de mogelijkheid om onszelf op een nieuwe manier te 

beschouwen en iets met onszelf te doen.. 

Drie dwarsdenkende personen, naar wiens gedachten ik deze 

dagen graag luister. Laat ik eindigen met het optimisme van 

Goodall: 

‘Ik lees elke dag dat mensen zeggen dat dit een waarschuwing is, 

dat we onze relatie met de natuur moeten heroverwegen. Zij 

begrijpen het en zij willen per se een betere wereld maken.’ 

Laten wij het hopen!! 
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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 

 
door Corona-virus in april en mei 

geen lezingen en activiteiten 
   

_______________________________ 

  

“The singing club” 

 

met Christin Scot Thomas 
 

een aanrader 

 

21, 22 mei 

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
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mailto:ebbengeert@gmail.com


 

  

 


	Inhoudsopgave
	Agenda
	De voorzitter aan het woord
	Poëzie
	Kaarten
	TI-JO TOURS
	UW AANDACHT WAARD
	FILM
	UITDAGENDE PUZZEL  Kijk goed!!
	Pasen woordkraker
	Filippine nr. 32
	Sudoku Plus nr.31
	Oplossing Filippine nr. 31
	Oplossing Sudoku Plus nr. 30
	OPINIE            lessen te leren
	Adressen   ASVOss / Maasland

