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Ouderen voor Ouderen 

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 den Gevel 

 Willem van Loo 

 Leonora Schiebergen 

 Henny Sterken 

 Joke van Strien  

 Dorotee Dalmeijer 

 Lida Bouwmans 
 

Begin 2017 moesten we om gezondheidsredenen afscheid nemen van Frans van de Gevel; 
Lida Bouwmans en Dorotee Dalmeijer sloten zich bij de initiatiefgroep aan.  

Dit jaarverslag geeft een impressie van de activiteiten in 2017, die financieel zijn 
ondersteund door:  

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

 Restaurant Kwai Wan in de Lokerenpassage 

 

 



1. Cursus “Big History”  

 

Deze cursus werd gegeven door Willem van Loo gedurende 4 middagen in de maand januari 
in De Lachende Vis voor een enthousiaste groep van 15 deelnemers. Het was een 
intrigerende, en soms duizelingwekkende reis door ruimte en tijd. 

Big History is een nieuw geschiedkundig concept waarbij de wereldgeschiedenis vanaf de 
oerknal tot heden wordt besproken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse 
wetenschappelijke disciplines met onder meer kosmologie en astronomie voor de kosmische 
geschiedenis, geologie voor de geschiedenis van de Aarde, paleontologie en evolutionaire 
biologie voor de geschiedenis van het leven en archeologie en antropologie voor de 
geschiedenis van de mensheid.  

 
 

2. Ontmoeten in de Schans 
 

 

 

Het Sociaal Cultureel Centrum De Schans neemt een steeds belangrijker plaats in voor de 
bewoners van de wijk Maaspoort. Er is een groep gevormd die de ontmoetingsfunctie van 
De Schans verder wil ontwikkelen. Hierbij is het perspectief van de gebruiker natuurlijk ook 
van groot belang. In deze interactieve sessie werden bewoners uitgenodigd door de 
gemeente om onze ervaringen in het ontmoeten te delen. Anne-Marie van Oers, 
beleidsmedewerker bij de gemeente, leidde deze bijeenkomst met zo’n 19 belangstellenden.  



 

3. De Kunst van het afscheid nemen 
 

 

 

Nadenken over het afscheid na uw dood is niet altijd vanzelfsprekend. Maar in veel gevallen 
wel belangrijk. Met name voor de nabestaanden is het prettig om te weten, wanneer de tijd 
daar is, wat uw wensen rondom uw afscheid zijn. Dat zijn vragen die aan bod kwamen in de 
lezing door Paulien Graves Uitvaartbegeleiding. Met onderwerpen als locatie, sfeer en 
muziek, maar ook nabestaandenzorg en digitale nazorg. Dit alles werd muzikaal afgewisseld 
door enkele live nummers gezongen door beroepszangeres Rhea Knipscheer. Ook voor dit 
thema was er een ruime belangstelling: 25 deelnemers  

 

 

4. Stadswandeling Bossche binnenstad 
 

 

In 2016 organiseerde OvO voor het eerst een stadswandeling in de Bossche binnenstad.  Met 
medewerking van gidsen van de Kring Vrienden van Den Bosch werd dit een groot succes 
met ca. 40 deelnemers. Het bleek dat onder leiding van een gids er veel meer te zien is als op 
het eerste gezicht lijkt. Daarom ook in 2017 weer zo’n stadswandeling, maar natuurlijk een 
andere route. De wandeling met 21 deelnemers werd afgesloten in Grand Café Silva Ducis 
met koffie en een versnapering. 

 



5. Pracht of Prul 
 

 

Reeds enkele malen was Peter Schipper, kunsthistoricus en voormalig museumdirecteur uit 
Tiel bij OvO te gast om ons enthousiast te vertellen over kunst. In 2016 bereidde hij ons met 
een boeiende presentatie voor op de befaamde Jeroen Bosch tentoonstelling in onze stad. 
Dit jaar hield hij een inleiding over het verschil tussen Kunst en Kunstnijverheid. Daarnaast 
beoordeelde hij, samen met zijn echtgenote Tineke, allerlei objecten, die de 34 deelnemers 
meenamen, op hun waarde als kunst of als kitsch, of zoals hij dat noemt Pracht of Prul. Dit 
keer was de Lachende Vis de ontmoetingsplaats waar we de middag afsloten met een 
heerlijk driegangen diner.  

 

6. Museumplus bus  
 

                          

In het jaarplan 2017 was voorzien om op 20 juli een busreis te maken naar het Museum van 
Nostalgie en Techniek in het Brabantse Langenboom. Echter wij ontvingen van de Bankgiro 
Loterij een uitnodiging om op 5 juli gratis met de Museumplus bus het Van Gogh Museum in 
Amsterdam te bezoeken. Daarvoor was uiteraard een ruime belangstelling:  44 senioren 
meldden zich aan. We werden zeer gastvrij ontvangen en kregen 3 gidsen toegewezen die de 
rondleiding zeer deskundig begeleidden. Het bezoek werd afgesloten met een gezamenlijke 
lunch. Voor de busreis naar Langenboom, die verschoven werd naar oktober, was 
onvoldoende belangstelling en werd daarom geannuleerd. 



7. Geheugen en vergeten 
 

 

 

Vergeetachtig worden, niet op een naam of woord kunnen komen, geeft bij veel ouderen 
zorgen. De heer van den Goor, medewerker van de Hersenstichting, was onze gast in de 
Schans en verzorgde een inleiding over dit vraagstuk. In de lezing kwam de werking van het 
geheugen aan de orde, werd getoond wat belangrijke geheugenproblemen zijn, kwam het 
verschil aan de orde tussen vergeetachtig zijn en dementie en werden tips gegeven hoe je 
vergeetachtigheid de baas kunt blijven. Dit allemaal in een levendige interactie met de 44 
toehoorders.  De middag werd afgesloten met een korte geheugentest en een gezamenlijke 
maaltijd. 

 

8. Filosofie cursus “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. Deze cursus werd eerder in 2016 gegeven 
voor 14 enthousiaste deelnemers. Nu waren we in de Lachende Vis met 12 actieve 
deelnemers waardoor er een intensieve dialoog kon ontstaan. 

 



9. De Tien Geboden  

 

De Tien Geboden zijn ontstaan in de zevende eeuw v.Chr. en zijn opgetekend in het boek 
Exodus. De term Tien Geboden is misleidend; in de joodse traditie worden ze de Tien 
Woorden genoemd, dus eerder leefregels die een ieder zelf in zijn tijd en situatie moet 
interpreteren. Door de eeuwen heen is er over deze Tien Woorden gefilosofeerd en 
getheologiseerd, ze zijn een belangrijke bindende factor van de samenleving geweest en 
vormen in vele culturen de basis voor de heersende moraal. Van die ontwikkeling werd een 
overzicht gepresenteerd in woord, beeld en poëzie en van de betekenis van de Tien 
Geboden in de 21ste eeuw. Het geheel werd omlijst met passende fragmenten klassieke 
muziek. We hadden deze keer een publiek van 30 aandachtige deelnemers en sloten de 
middag af met discussie en een gezellige maaltijd. 

 

10. Filosofiecursus “Rechtvaardigheid” 
 

            

 

Rechtvaardigheid betekent: de juiste keuze maken uit twee of meer alternatieven. Soms is 
dat makkelijk, maar vaak erg lastig. Dan spreken we van morele dilemma’s. De cursus van 4 
middagen werd ingeleid met een film “La Fille Inconnue”  en behandelde de diverse 
theorieën die in de loop van de geschiedenis van de moraalfilosofie zijn ontwikkeld. Maar 
vooral werd aandacht besteed aan de praktische toepassing daarvan aan de hand van een 
serie casussen uit ons hedendaagse bestaan. Dat leidde regelmatig tot stevige discussies 
tussen de 21 deelnemers die na afloop werd voortgezet onder de gezamenlijke maaltijd. De 
cursus zal in 2018 bij voldoende belangstelling worden herhaald. 



11.   Van literatuur genieten in 2017 

Ook in 2017 is de bespreking van een aantal boeken voortgezet o.l.v. Maryon Lamers.  De 
volgende 8 boeken kwamen aan de orde: 

 

                        

 

                    

 

Zeven  personen namen deel aan de gesprekken die beurtelings bij de deelnemers thuis 
plaatsvonden. De sfeer was goed; er werd met enthousiasme gelezen en over de gelezen 
inhoud gesproken. Ook dan blijkt opnieuw welke educatieve en vormende waarde het lezen 
van boeken heeft. Ook hoe persoonlijk het verwerken van de inhoud is. Discussies toonden 
vaak een enorme reikwijdte in beleving ,ervaring en verwerking. Niet alleen de literaire 
waarde (structuur, gekozen personages, tijdvorm ,etc.) maar ook de filosofische insteek 
manifesteerde zich duidelijk en juist deze extra dimensie verrijkt het lezen. Daarbij komt de 
grote waarde van het samenzijn en samen uitwisselen van gedachten  over de gelezen 
boeken. Inmiddels is er een achtste persoon toegetreden tot de leesgroep en vanwege het 
huiselijke karakter is de groep nu volledig bezet. Vol interesse gaan we verder. 

 

 

 

 



12. Tien jaar Ouderen voor Ouderen 
 

Ouderen voor Ouderen heeft sinds 2008 een deelnemersbestand opgebouwd van ca. 200 
personen die ook in 2017 allen een uitnodiging ontvingen hebben voor de diverse  
activiteiten. In december 2017 is door OvO een enquete onder de deelnemers uitgeschreven 
om te kunnen vaststellen of we nog steeds aan de verwachtingen voldoen. De resultaten 
kunnen als volgt worden samengevat: 

• Ca. 50 personen hebben te kennen gegeven niet langer uitnodigingen te willen 
ontvangen. Het adresbestand wordt daarmee dus gereduceerd tot ca. 150 
belangstellende senioren. 

• 73 personen (49%) reageerde op de enquête; daarvan 

• ontvangt 98% graag onze uitnodigingen 

• bevestigt 99% dat OvO voorziet in een behoefte 

• beoordeelt ca. 90% ons aanbod als passend voor de doelgroep 

• vindt 80% de donderdag een geschikte dag 

• heeft niemand bezwaar tegen een financiële bijdrage 

• bevestigt 95% dat OvO onderlinge contacten bevordert 

• wil ca. 25% wel eens zitting nemen in de initiatiefgroep 

In 2017 werden in totaal 27 bijeenkomsten georganiseerd. Aan deze activiteiten  werd 
deelgenomen door 110 belangstellenden, waarvan er zo’n 20 voor het eerst met OvO kennis 
maakten. De mate van participatie van die 110 personen is als volgt verdeeld: 

1 of 2  activiteiten: 51% 
3 of 4  activiteiten: 36% 
5 of 7  activiteiten:   8% 
      >7  activiteiten:   5% 

   

Eén en ander houdt in dat OvO in een behoefte voorziet en na tien jaar nog volledig 
levensvatbaar is.  

 

 

 

 

 

’s-Hertogenbosch, 8 januari 2018 


