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Ouderen voor Ouderen 

Ouderen voor Ouderen (OvO) is een initiatief van een aantal senioren in de wijk Maaspoort 
die er sinds 2008 op gericht is een ontmoetingsplatform te bieden aan vaak eenzame ouderen 
met als doel deze met elkaar in contact te brengen en zo de sociale cohesie in de wijk  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 de helft 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 

• Willem van Loo 

• Leonora Schiebergen 

• Henny Sterken 

• Joke van Strien  

• Dorotee Dalmeijer 

• Lida Bouwmans 
 

Eind 2018 namen we afscheid nemen van Joke van Strien met dank voor haar jarenlange 
creatieve inzet; Anja Engel sloot zich bij de initiatiefgroep aan.  

Dit jaarverslag geeft een impressie van de activiteiten in 2018, die financieel zijn ondersteund 
door de gemeente ‘s-Hertogenbosch in het kader van het beleidsprogramma ‘Sociale 
Verbanden, onderdeel Sterke Wijken’  

 

 

 

 



1. Viering van het 10-jarig bestaan van OvO 
 

Ouderen voor Ouderen (OvO) is een beweging in de wijk Maaspoort die er sinds eind 2008 op 
is gericht een ontmoetingsplatform te bieden aan vaak eenzame ouderen met als doel  deze 
met elkaar in contact te brengen en zo de sociale cohesie in de wijk Maaspoort te verbeteren. 
Onze activiteiten worden al tien jaar actief door de Gemeente ’s-Hertogenbosch gesteund. 
Het begin van 2018 was dan ook een geschikt moment om ons 10-jarig bestaan te vieren met 
een bijeenkomst in De Lachende Vis op 10 januari wat we combineerden met een Nieuwjaars 
treffen met zo’n 50 belangstellenden. Tijdens het samenzijn werd een slideshow vertoond met 
impressies van al onze activiteiten gedurende die 10 jaar. Hoogtepunt was het bezoek van 
wethouder Paul Kagie die ons initiatief van harte steunde en OvO veel succes voor de 
toekomst wenste. 

 

             
 

       
 

            
(foto’s Heinz Adorf) 

 



 
2. Cursus “Big History”  

 

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. Deze cursus is een herhaling van de cursus in 2017 en werd 
verzorgd door Willem van Loo gedurende 4 middagen in de maand januari in De Lachende Vis 
voor een enthousiaste groep van 14 deelnemers. Het was een intrigerende, en soms 
duizelingwekkende reis door ruimte en tijd. 

 

3. Ouderen in het Verkeer 
 

 

Ouderen hebben het opbouwen van een werk carrière, het stichten van een gezin en het 
uitvoeren van zorgtaken vaak al achter zich gelaten. Hierdoor zijn zij meer in de gelegenheid 
om te drinken en bevinden zij zich vaker in situaties waar het sociaal geaccepteerd is om te 
drinken. Tevens is het gebruik van alcohol eventueel in combinatie met medicijnen zeer 
risicovol in het verkeer. Veilig Verkeer Nederland heeft als thema Clean in het Verkeer gekozen 
dat is  gestart in 2017. Het doel is 0% verkeersdoden. Onder invloed van medicijnen en alcohol 
deelnemen aan het verkeer kan immers zeer risicovol zijn. Mevrouw Iris de Man van Novadic 
Kentron uit Vught was op 22 februari in de Schans onze gastspreker waarbij de onderwerpen 
alcohol   (en medicijnen ) en ouderen in combinatie met het verkeer centraal stonden. Tijdens 
haar bijdrage en na afloop ontstond er een levendige discussie onder de 23 aanwezigen. 
Afgesloten werd met een maaltijd inclusief een drankje, hetzij fris, hetzij alcoholisch. 



4. Passie en Bach 
 

 

In de tijd rondom Pasen en Goede Vrijdag staat de legendarische barokcomponist componist 
Johann Sebastian Bach volop in de belangstelling. Het thema van zijn passies is droevig, maar 
een droevige Bach is misschien wel de allermooiste Bach. Niet iedereen heeft tijd om een 
Mattheüs of Johannes te beluisteren in een concertzaal, dus selecteerde Joop Beekman voor 
Ouderen voor Ouderen de mooiste passieconcerten en andere prachtige Bach 
muziekfragmenten. Die fragmenten werden afgewisseld met passende teksten en beelden. 
De bijeenkomst vond plaats op Witte Donderdag 29 maart 2018 in de Schans en trok veel 
belangstelling met 41 deelnemers We sloten die af met een gezamenlijke maaltijd. 

 

5. Bezoek aan Kamp Vught 
 

 

Op 19 april organiseerde OvO een bezoek aan het Nationaal Monument Kamp Vught. Dit is 
een herdenkingsplaats met museum over het concentratiekamp Kamp Vught dat daar in de 
Tweede Wereldoorlog gevestigd was. De herinneringsplaats werd gesticht in 1990, in 2002 
werd een tentoonstellingsgebouw toegevoegd. Het monument bevindt zich op de 
noordoostpunt van het voormalige kampterrein. De 24 deelnemers reisden met een bus van 
Den Bosch naar Vught en v.v. en werden rondgeleid door deskundige gidsen. Velen van hen 
waren zeer onder de indruk van het leed dat daar geschied was en van de zorg die werd en 
wordt besteed aan het in stand houden van de herinnering aan deze donkere periode uit de 
Nederlandse geschiedenis. 



 
6. Cursus “Denken over Rechtvaardigheid” 

 

Rechtvaardigheid betekent: de juiste keuze maken uit twee of meer alternatieven. Soms is dat 
makkelijk, maar vaak erg lastig. Denk maar aan de uitdrukking: “van twee kwaden het minste 
kiezen”. Dan spreken we van morele dilemma’s. Deze cursus werd eerder gegeven in 2017 
o.l.v. Willem van Loo. Helaas was er onvoldoende belangstelling voor een herhaling, 
waarschijnlijk als gevolg van de minder gunstige planning in de maand mei. Via de “zuster 
organisatie”  Ouderen Samen uit Vught kon de cursus toch plaatsvinden in oktober gedurende 
4 middagen in de Rode Rik aldaar. De cursus met 24 zeer actieve senioren bestond uit een 
beknopte behandeling van de diverse theorieën die in de loop van de geschiedenis van de 
moraalfilosofie zijn ontwikkeld maar er werd vooral aandacht besteden aan de praktische 
toepassing daarvan. 

 

7. Informatie dag Vrijwilligerswerk Maaspoort 
 

OvO gaf acte de présence tijdens de Maaspoort Informatiemarkt over lokaal vrijwilligerswerk 
die werd gehouden op zondag 1 juli. Dit was een initiatief van de wijkraad Maaspoort 
georganiseerd in nauwe samenwerking met SCC De Schans en dat wordt ondersteund door 
de gemeente ’s-Hertogenbosch. Tijdens die gezamenlijke informatiemarkt hadden we de 
gelegenheid om ons initiatief extra te promoten vanachter een kraampje met een continue 
slide show. Het bleek een uitgelezen kans om ons netwerk uit te breiden, relatiebestand op te 
schroeven of om nieuwe leden of vrijwilligers voor de club te werven: 26 nieuwe 
belangstellenden meldden zich aan alsmede een nieuw lid voor de initiatiefgroep. 

 

8. Excursie naar Maastricht 

Op 5 juli trok een groep van 40 senioren met een bus naar Zuid-Limburg voor een even 
culturele als culinaire excursie. Even buiten Maastricht, vlakbij de grens met België, bevindt 
zich één van de mooiste bewerkte kalksteengroeven ter wereld, de Jezuïetenberg. In het 
gangenstelsel van die berg is een onderaards museum dat we te danken hebben aan de Paters 
Jezuïeten uit Maastricht. Tussen 1860 en 1960 trokken scholastieken en theologanten van de 
Jezuïetenorde op hun vrije woensdag de groeve in om er ontspanning te zoeken na de studie. 
We werden in drie groepen rondgeleid onder leiding van deskundige gidsen. 



                

Maar Maastricht is ook van oudsher een echte wijnstad. Eeuwen geleden werden hier al 
wijndruiven verbouwd. Boven op de Louwberg aan het prachtige Jekerdal aan de zuidzijde van 
Maastricht ligt de monumentale Apostelhoeve uit de 15e eeuw, de oudste en grootste 
wijngaard van Nederland! Tijdens een rondleiding tussen de wijnstokken met een prachtige 
uitzicht over het Jekerdal kregen we alles te horen over het verbouwen van wijn. Aansluitend 
genoten we van een heerlijke wijnproeverij, dit alles begeleid door een deskundige wijnboer. 
Santé!    

       

                    

        

(foto’s door André van Gerven) 

 



9. Stadswandeling Den Bosch 

 

In 2016 en 2017 organiseerde OvO al stadswandelingen in de Bossche binnenstad in 
samenwerking met gidsen van de Kring Vrienden van Den Bosch. Daarom ook in 2018 weer 
zo’n stadswandeling, maar natuurlijk een andere route: langs de vestingen van onze stad.  ‘s-
Hertogenbosch is zeven eeuwen lang een vestingstad geweest. Tijdens deze vestingwandeling 
bekeken we delen van de vestingwerken die vroeger zijn gebouwd ter verdediging tegen de 
vijand en het wassende water. Nu vormen ze nog altijd de grens tussen het historisch centrum 
en de rest van de stad. ‘s-Hertogenbosch houdt zijn vestingwerken zo goed in ere dat de stad 
in 2005 werd verkozen tot Vestingstad van Europa. De wandeling met totaal 29 deelnemers 
werd afgesloten met koffie en een versnapering bij café Royal. 

 

10.    Cursus Filosofie “Toeval en Twijfel” 
 
 

                      
 

Het toeval bestaat. Daar is vrijwel iedereen het mee eens. Maar hoe aanwezig is het toeval in 
ons leven? Wat kunnen we wel en niet beïnvloeden? En hoe onzeker maakt dit ons? Hoe 
hebben filosofen, wetenschappers, kunstenaars en ook theologen tegen het toeval 
aangekeken en wat betekenen deze inzichten voor de hedendaagse mens die zich ervan 
bewust is dat de maakbare samenleving van nu juist zo weinig mogelijk aan het toeval wenst 
over te laten. De mens heeft zich in alle tijden moeizaam verhouden tot het toeval. En dat 
komt vaak voort uit onzekerheid, twijfel dus. 

 



Deze cursus met 21 deelnemers o.l.v. Willem van Loo in De Lachende Vis was een zoektocht 
met verrassende conclusies die tevens een handreiking biedt om het bestaan van 
onzekerheden in ons leven te accepteren en te relativeren. Niet alleen werden voorbeelden 
gegeven van gebeurtenissen die door niemand te voorzien waren, ook de inzichten van 
filosofen, wetenschappers, kunstenaars en theologen kwamen aan bod. Bij voldoende 
belangstelling zal de cursus in 2019 herhaald worden.  

 

11.  Middeleeuwse muziek 

 

 

De bijeenkomst over muziek in de middeleeuwen die was gepland op 15 november moest 
helaas op het laatste moment geannuleerd worden vanwege ziekte van de gastspreker Wim 
Gerritsen. Naar verwachting zal deze activiteit in een latere fase alsnog geprogrammeerd 
worden. 

 

12.  Oosterse Filosofie 

                     

Ook in dit geval werden we door pech achtervolgde: onze gastspreker Jan Thijs was zijn stem 
verloren maar gelukkig vonden we een spreker over een ander thema  (zie hieronder). Het 
onderwerp Oosterse Filosofie zal later worden geprogrammeerd.  
 



13.   Ontwikkelingswerk in Liberia 

In plaats van de geprogrammeerde bijeenkomst over Oosterse Filosofie  (zie hierboven) 
vonden wij op zeer korte termijn de heer Guus van Heereveld bereid om een lezing te 
verzorgen over zijn (vrijwilligers)werk bij de Stichting Stepping Stone Liberia. Hij vertelde over 
de diverse projecten die deze stichting opzet in het armste land van Afrika vooral op het 
gebied van landbouw. Soms zijn er successen maar ook de tegenslagen en mislukkingen 
tijdens dit ontwikkelingswerk kwamen aan de orde. Kortom een demonstratie van een ambitie 
om de wereld een beetje beter te maken met veel enthousiasme maar ook een lange adem.  

 

 

              

 

 

14.   Van literatuur genieten in 2018 

Ook in 2018 is de bespreking van een aantal boeken voortgezet o.l.v. Maryon Lamers.  Zij 
heeft eind vorig jaar afscheid genomen na 7 jaar enthousiast en deskundig de groep te 
hebben geleid bij het lezen en bespreken van in totaal 54 literaire werken. Twee nieuwe 
vrijwilligers: Hanne van Oorschot en Hilly Meertens nemen haar taak over.  

De bijeenkomsten verliepen heel geanimeerd en werden als altijd begonnen met het lezen 
van een gedicht, uitgekozen door een wisselende persoon. Voor de bespreking van de 
boeken werd deze keer een meer filosofische insteek gekozen. Dat betekende: fragmenten 
naar voren halen waarin de schrijver zich tot de lezer richt met vragen en opmerkingen van 
filosofische aard. Dat gaf het boek meer dan alleen de literaire dimensie. En verder werd 
ervaren dat het lezen alsook de bespreking van de literaire werken ons een hoogstaande 
manier van bezigzijn heeft bezorgd. We leerden ons te concentreren, te denken, onze 
mening te vormen en tegen te spreken; we hebben ons voorstellingsvermogen weer flink 
geprikkeld en geactiveerd, kortom: we werden een rijker mens.  

 



Dit jaar werden de volgende boeken gelezen: 

 

          

 

 

             

  

       

15.   Deelname aan de activiteiten 
 

In 2018 werden in totaal 28 ontmoetingen georganiseerd voor in totaal 115 personen. Hun 
mate van participatie is als volgt verdeeld: 

1 of  2  activiteiten: 56% 
3 of  4  activiteiten: 34% 
5 tot 7 activiteiten: 10 % 

 

’s-Hertogenbosch, januari 2019 

 


