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Jaarverslag OvO 2016     

 

 

Ouderen voor Ouderen (OvO) is een beweging in de wijk Maaspoort die er sinds 2008 op 
gericht is een ontmoetingsplatform te bieden aan vaak eenzame ouderen teneinde deze met 
elkaar in contact te brengen en zo de sociale cohesie in de wijk Maaspoort te verbeteren. 
Ouderen voor Ouderen organiseert daartoe bijeenkomsten met aantrekkelijke thema’s voor 
de senioren, waarbij in een ongedwongen sfeer nieuwe contacten kunnen worden gelegd. 
Die ontmoetingen hebben de volgende kenmerken: 

 een persoonlijke kennismaking 

 een ontspannende, educatieve of culturele activiteit, bijvoorbeeld een quiz, lezing, 
cursus of een excursie 

 regelmatig een gezamenlijke maaltijd 
 
Er wordt naar gestreefd dat ca. 50% van alle kosten uit een bijdrage van de deelnemers 
gedekt wordt, met name de kosten van maaltijden en consumpties.  

Deze ontmoetingen worden georganiseerd door de volgende groep vrijwilligers:  

 Heinz Adorf 

 Iet Adorf 

 Frans van de Gevel  

 Willem van Loo 

 Jetty Neomagus  

 Leonora Schiebergen 

 Henny Sterken 

 Joke van Strien  
 

Eind 2016 namen we afscheid van Jetty Neomagus onder dankzegging voor de vele jaren dat 
zij verantwoordelijk was voor de financiën van OvO.  

Dit jaarverslag geeft een impressie van de activiteiten in 2016, die financieel zijn 
ondersteund door:  

 de gemeente ’s-Hertogenbosch via de regeling Bewoners Initiatief Gelden (BIG)  

 de gemeente ‘s-Hertogenbosch in het kader van het beleidsprogramma ‘Sociale 
Verbanden, onderdeel Sterke Wijken’  

 het Sociaal Fonds Den Bosch.  
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1.  “Over Waarheid”  

 

In de filosofie is de mens al meer dan 2500 jaar op zoek naar het Ware, het Goede en het 
Schone. Dit jaar hebben we gedurende 4 bijeenkomsten in januari/februari samen 
nagedacht over Waarheid: wat Waarheid is, of er überhaupt absolute Waarheid bestaat en 
hoe het met de Waarheid gesteld is in wiskunde, wetenschap, geschiedenis, recht, media, 
politiek, kunst en religie. De cursus was een herhaling uit 2015, werd gegeven door Willem 
van Loo op – januari etc. en vond plaats zoals gebruikelijk in De Lachende Vis. Met de 13 
deelnemers was het gedurende 4 intensieve en soms spannende middagen een boeiende 
oefening in samen denken, van elkaar leren en elkaar bevragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Waar is, van iets dat zo is, te 

zeggen dat het zo is, en van iets 

dat niet zo is, te zeggen dat het 

niet zo is”  

(Aristoteles, 384 v.Chr. - 322 v.Chr.) 
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2. De betoverde wereld van Jeroen Bosch.  
 

Uiteraard besteedde OvO aandacht aan de 500ste sterfdag van onze stadgenoot Jeroen 
Bosch. Met 42 enthousiaste ouderen bezochten we op 25 februari gezamenlijk het Noord 
Brabants Museum voor de bezichtiging van de unieke tentoonstelling van het werk van 
Bosch. Daar aan voorafgaand was er een bijeenkomst georganiseerd in De Schans waar de 
kunsthistoricus Peter Schipper uit Tiel ons een uitstekende uitleg gaf over de getoonde 
werken met aansluitend een gezamenlijke broodjeslunch. Die presentatie met de titel “De 
betoverde wereld van Jeroen Bosch” was een volmaakte voorbereiding voor het bezoek aan 
de tentoonstelling en alle deelnemers onderstreepten achteraf dan ook de enorme 
toegevoegde waarde daarvan bij het bekijken en interpreteren van de kunstwerken.  
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3. Kunst, anders bekeken  

Onze wijkgenoot Ton van Huijstee (90 !!) was gastspreker op 17 maart in de Schans. Met 
veel verve vertelde hij over zijn opvattingen over beeldende en schilderkunst. Het ging over 
vakmanschap en schoonheid maar ook over kitsch en vervalsingen, over Jeroen Bosch en 
Anton Pieck, Vincent van Gogh en Rien Poortvliet, Johannes Vermeer en Han van Meegeren 
en Pablo Picasso en Kees Verkade. Daarbij hebben wij ervaren hoe persoonlijk de beleving 
van kunst kan zijn wat leidde tot geanimeerde interrupties en discussies. De gezamenlijke 
maaltijd met 23 deelnemers was een heel gezellige afsluiting van het geheel.  
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4. Ouderen en alcohol  
 

Een glaasje op zijn tijd kan geen kwaad. Maar als je veel vrije tijd hebt en als je het goed kunt 
betalen is het misschien wel oppassen geblazen. Tijdens een informatiemiddag in de Schans   
op 30 maart werd er een presentatie gegeven door mevrouw Iris de Man, preventiewerker 
bij Novadic Kentron uit Vught. Zij behandelde diverse aspecten van alcoholgebruik  zoals het 
ongemerkt makkelijk te veel gaan drinken omdat er zich immers veel gelegenheden kunnen 
voordoen waar alcohol geschonken wordt. Ook ter sprake kwam hoe het ouder wordend 
lichaam alcohol verdraagt en dat de combinatie alcohol en medicijngebruik ook risico's met 
zich mee kan brengen. Het was een professionele en boeiende presentatie en de 14 
deelnemers waren zonder uitzondering zeer enthousiast wat ook bleek uit de zeer 
geanimeerde gesprekken tijdens de gezamenlijke maaltijd. 
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5. Zoektocht naar het paradijs 

Het is niet toevallig dat in allerlei reclamefolders - of het nu gaat om vakantiereizen, huizen 
of tuinen - paradijselijke omstandigheden in het vooruitzicht worden gesteld. Het roept een 
soort oer-gevoel op, een verlangen of een streven naar een ideale leefwereld. Dit gevoel is 
eeuwenoud, getuige de vele uitingen in de beeldende kunst, literatuur  en muziek over dit 
thema. Met het boek “Het Paradijs, drieduizend jaar zoeken naar een perfecte wereld” van 
Kevin Rushby als vertrekpunt werd een groep van 28 belangstellenden door Joop Beekman 
en Willem van Loo op 21 april meegenomen in een vertelling over die zoektocht door de 
geschiedenis van de mensheid met behulp van beelden, teksten en klassieke muziek. Het 
decor was de Studio in De Schans. 
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6. Samen een film kijken: “Doubt”  
 
Twijfel kent, net als geloof, vele vormen. Het kan gezonde voeding zijn maar tegelijk 
een dodelijk gif voor de gelovige geest. Deze twee kanten van twijfel komen tot een frontale 
botsing in de film "Doubt". Als priester Brendan Flynn (Philip Seymour Hoffman) in zijn preek 
twijfel aanprijst als een gezonde emotie, is dat voor schoolhoofd zuster Aloysius Beauvier 
(Meryl Streep) aanleiding genoeg om hem te verdenken van seksueel misbruik van een van 
haar leerlingen. Op een heel knappe manier laat de film de kijker zelf in vertwijfeling achter.  
Een mooie film die veel te kijken, te denken en te praten gaf. Voor 21 belangstellenden bleek 
deze film de moeite waard om te gaan zien op 26 mei. 
 

 

 

 

 



8 
 

7. Bootreis Maximakanaal 

Ouderen voor Ouderen had in de zomer van 2016 ook een buitenactiviteit op het 
programma staan. Op donderdag 21 juli, een stralende zomerdag, scheepten 63 ouderen 
zich om 10.30 uur in voor een boottocht over de Dieze, Maas en Maximakanaal. De 
rondvaart begon in de gerestaureerde haven van ’s-Hertogenbosch met een aangeklede 
ontvangst met koffie/thee en een Bossche Bol. Via de Dieze langs de citadel, de oude 
oliemolen en de Ertveldplas voeren we naar de sluis van Engelen. Na het schutten van de 
sluis ging het via de Maas richting Empel en vervolgens door de sluis Empel het 
Maximakanaal op waarna rond 13.00 uur een gezamenlijke broodjeslunch werd gebruikt. Bij 
de sluis Hintham ging het weer huiswaarts naar Den Bosch waar we rond 16:00 uur weer 
aanmeerden. Het was een prachtige dag vol geanimeerde contacten tussen ouderen met 
o.a. spelletjes en waar ook diverse nieuwe gezichten te zien waren. 
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8. Stadswandeling  
 

Op 8 september organiseerde Ouderen voor Ouderen een stadswandeling die vooral 
interessant was voor de Bosschenaren en anderen die het centrum van de binnenstad al 
goed kennen en graag wat meer willen weten over de geschiedenis van de rest van de 
binnenstad. Het was dan ook een stadswandeling buiten de gebaande paden! De 39 
deelnemers, in twee groepen elk met een gids van de Vrienden van ’s-Hertogenbosch 
stonden tijdens deze unieke stadswandeling versteld van de vele hofjes, pleintjes en 
straatjes die verborgen liggen in het gebied van de Hinthamerstraat en het Hinthamereinde. 
De bewoners hebben er veel werk van gemaakt om hun leefomgeving op te fleuren en ze 
zijn er erg trots op om dit aan het publiek te laten zien. De bevlogen gidsen vertelden ons 
tijdens deze stadswandeling over de geschiedenis van de religieuze instellingen en de 
zorginstellingen die hun oorsprong hebben in de Middeleeuwen. Na een wandeling van 2 
uur werd nagekaart met koffie/thee en gebak in Raadskelder aan de Markt. 
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9. Cursus Filosofie “De Geweld(dad)ige Mens”  
 

Sinds het begin van de mensheid tot de huidige dag doen mensen elkaar geweld aan, zowel 
individueel als collectief. Toch is er door de eeuwen heen een tendens waarneembaar dat dit 
geweld afneemt, kortom dat er vooruitgang is, zij het langzaam en met horten en stoten. De 
Amerikaanse schrijver Steven Pinker heeft in zijn boek “Ons Betere Ik” die tendens in kaart 
gebracht en geanalyseerd, met name ten aanzien van de rol die de grote filosofische denkers 
en stromingen in dit proces hebben gespeeld. Over dit thema werd een 4-tal bijeenkomsten 
georganiseerd o.l.v. Willem van Loo op de donderdagen 13, 20, 27 oktober en 3 november 
2016 in de Lachende Vis, telkens van 14.00 tot ca. 16.30 uur m.b.v. een uitgebreide Power 
Point Presentatie en diverse filmbeelden. Deze cursus telde 12 deelnemers en zal bij 
voldoende belangstelling worden herhaald in 2017. 
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10. Hospice Rosmalen  
 

Op donderdag 1 december 2016 organiseerde Ouderen voor Ouderen   een 
voorlichtingsbijeenkomst over het hospice in Rosmalen. Dorien Aarts, manager van het 
hospice De Duinsche Hoeve Rosmalen gaf een uiteenzetting van het doel en het verblijf in 
het hospice. Een kleinschalig hospice, bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. 
Medici, verpleegkundigen en vrijwilligers zorgen voor optimale zorg en persoonlijke 
aandacht. Door die kleinschaligheid heerst er warmte en een huiselijke sfeer. Vrijwilliger 
Paul van den Broek gaf nadere informatie over het belang en de taak van de vrijwilliger. 
Diverse praktische onderwerpen kwamen aan de orde zoals: levenseinde, palliatieve sedatie, 
euthanasie, stoppen met eten en drinken. Het was een duidelijke en informatieve 
presentatie over het wel en wee in een hospice. De 26 aanwezigen waren zeer positief over 
de openhartige en heldere wijze waarop dit toch vaak beladen onderwerp aan de orde werd 
gesteld. 
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11.  Literatuur groep  
 

Al een reeks van jaren leidt Maryon Lamers een literatuur groep met een 7-tal enthousiaste 
lezers. Zij zegt: “Door boeken te lezen verbeter je de wereld al en ik denk dat dat waar is. 
Literatuur is bij uitstek geschikt om associatief en creatief te leren denken, om te ontdekken 
dat er meer is en dat mensen daar heel verschillend mee om gaan. Ook is de bespreking in 
groepsverband niet alleen een verruiming van kennis en kunde maar het schept ook een heel 
groot gevoel van saamhorigheid waarbij de boeken de bouwstenen zijn”. 

In 2016 werden er weer 8 boeken gelezen en besproken. Vooraf werd er een zelf gekozen 
gedicht voorgelezen. De volgende boeken werden besproken : 

 

                                

                              

 

Op de laatste bijeenkomst maakten we een vergelijking tussen de gelezen boeken en stelde 
iedereen haar eigen top tien op van de gelezen boeken, uiteraard met een gedegen 
onderbouwing. En dan schuiven we vanzelf 2017 in waarin we weer heerlijk hopen te lezen. 
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12. Respons  
 
Ouderen voor Ouderen heeft sinds 2008 een deelnemersbestand opgebouwd van ca. 
190 personen die ook in 2016 allen een uitnodiging ontvangen hebben voor de hiervoor 
beschreven 11 activiteiten. Daarvoor werden in totaal 24 bijeenkomsten georganiseerd. 
Aan deze activiteiten  werd deelgenomen door 90 belangstellenden: 
 

 55 % voor 1, 2 of 3 activiteiten 

 27% voor 4, 5 of 6 activiteiten 

 18% voor 7, 8, 9 of 10 activiteiten 
 

’s-Hertogenbosch, 3 januari 2016 

 

 

 

 


