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Doelstelling 

De initiatiefgroep Ouderen voor Ouderen in Maaspoort (OvO) is al sinds 2008 actief en 
organiseert verschillende activiteiten met als doel de sociale samenhang in de wijk te 
bevorderen door middel van het bieden van een ontmoetingsplatform voor senioren. De 
activiteiten tijdens die ontmoetingen bestrijken een breed interessegebied, van ontspanning 
en cultuur tot educatieve cursussen over uiteenlopende onderwerpen, vaak in combinatie 
met een gezamenlijke maaltijd. Niets is immers fijner voor ouderen, die vaak alleen zijn, dan 
contact te kunnen leggen met medeburgers. En dat is de kracht van OvO: samen 
interessante en plezierige dingen doen. En het resultaat is zichtbaar: steeds zien we nieuwe 
gezichten van deelnemers die enthousiast gemaakt zijn door anderen. 

Werkwijze 

Ook in 2020 zal het programma voor Ouderen voor Ouderen  bestaan uit een divers aanbod 
van activiteiten voor zowel grote groepen (ca. 40) als kleinere groepen (10 tot 20). Het 
programma van activiteiten is kort beschreven in dit jaarplan. In de bijgaande tabel is één en 
ander samengevat met een raming van de kosten, inclusief de maaltijden. Zoals in vorige 
jaren wordt er naar gestreefd dat de deelnemers een gemiddelde eigen bijdrage van ten 
minste 50% van de kosten voor hun rekening nemen. 

De  activiteiten van Ouderen voor Ouderen worden gesubsidieerd door de Gemeente ’s-
Hertogenbosch in het kader van het beleidsprogramma ‘Sociale Verbanden, onderdeel 
Sterke Wijken’.  

Voor de communicatie over en aanmelding voor de diverse activiteiten wordt vrijwel 
uitsluitend  gebruik gemaakt van het gedurende de afgelopen jaren opgebouwde e-mail 
bestand met ca. 200 adressen. Nog slechts een klein deel van onze doelgroep wordt via de 
post benaderd. 

De initiatiefgroep Ouderen voor Ouderen bestaat uit ten minste 5 leden met de volgende 
taken: 

• Communicatie en correspondentie 

• Aanmelding en registratie 

• Financieel beheer 

• Organisatie en planning van activiteiten 

• Algehele coördinatie 
 
 



1. Filosofiecursus ”Over Tijd”         
 

Het onderwerp Tijd is sinds de Oudheid een filosofisch vraagstuk van de eerste orde 
geweest. De kerkvader Augustinus antwoordde al op de vraag “Wat is tijd? : Als niemand het 
mij vraagt, weet ik het; als ik het wil uitleggen, weet ik het niet.”. In deze cursus bespreken 
we de diverse aspekten van het begrip tijd aan de hand van het boek “Tijd” door de Duitse 
historicus-filosoof Rüdiger Safranski. Achtereenvolgens komen aan de orde:  
 

• Alledaagse tijd (tijd van verveling, beginnen en zorgen) 

• Gezamenlijke tijd: (gesocialiseerde tijd, geëxploiteerde tijd, levenstijd en wereldtijd) 

• Persoonlijke tijd: (eigen tijd en spel met de tijd) 

• Voorbij de tijd: ( kosmische tijd en eeuwigheid) 

Allerlei inzichten zullen aan de orde komen waaruit zal blijken dat er meer is dan de klok en 

dat de Tijd en de Mens elkaar beinvloeden. De cursus zal worden gegeven in 4 middagsessies 

door Willem van Loo op 9, 16, 23 en 30 januari. 

 

2. Oosterse Filosofie 

                           

OvO heeft de laatste jaren relatief veel aandacht besteed aan de Westerse filosofie, 
bijvoorbeeld over Spinoza, de Vrije Wil, het Kwaad, Waarheid, Vooruitgang etc. Voor een 
beter inzicht in de indrukwekkende Oosterse filosofie is Jan Thijs bereid gevonden daarover 
een inleiding te geven op 27 februari in de Schans. Hij zal aandacht besteden aan de 
voornaamste denktradities uit India, China en Japan. Vooral boeddhisme, taoïsme en 
confucianisme komen aan de orde en daarnaast hindoeïsme en shintoïsme. Dat kan in dit 
kort bestek natuurlijk alleen een heel beknopt overzicht zijn. Hij zal ingaan op de 
ontwikkelingsgeschiedenis, de belangrijkste concepten en de praktijken in deze tradities. 
Filosofie en religie lopen hierbij soms wat door elkaar. Het is de moeite waard om te 
reflecteren op de waarde die sommige denkbeelden uit deze levensbeschouwingen voor ons 
kunnen hebben in deze tijd. Deze lezing was eerder voorzien in 2018 maar moest worden 
uitgesteld. 



3. ‘s-Hertogenbosch als vesting- en garnizoensstad door de 

eeuwen heen 

Tijdens deze bijeenkomst op 26 maart besteden we aandacht aan een belangrijk aspect van 
de geschiedenis van Den Bosch. Onze gastspreker Jeff van Schijndel zal aan de hand van een 
power point presentatie inzicht geven in de ontwikkeling van de vesting ’s-Hertogenbosch 
gedurende de periode 1185 tot 1874. Men krijgt informatie over het ontstaan van de eerste 
stad en de verschillende stadsuitbreidingen. De ontwikkeling van de vesting afgezet tegen 
evaluatie van de wapensystemen in de loop der tijden wordt verduidelijkt. Bovendien komt 
aan de orde met welke middelen de stad verdedigd werd door de Bosschenaren, wie de 
aanvallers waren en waarom zij de stad belaagden.  

 

Een belangrijk onderdeel van het verhaal gaat over de val van ’s-Hertogenbosch in 1629. Ook 
wordt de vraag beantwoord waarom de stad een garnizoen kreeg toegewezen en wat de 
invloed was van de garnizoenssoldaten op de samenleving binnen de vesting, zowel van 
Spaanse- als Staatse zijde. De lezing wordt afgesloten met opheffing van de vestingstatus 
van de stad. Geïntegreerd in het verhaal wordt verder verduidelijkt hoe de vesting ’s-
Hertogenbosch heden ten dage kan worden beleefd. 

 

 

Jeff van Schijndel voltooide de officiersopleiding binnen de Koninklijke Landmacht. Als 

operationeel commandant, staffunctionaris en docent achtendertig jaar werkzaam geweest 

bij defensie waaronder de KMA. Uitgezonden naar Bosnië en Kosovo. Momenteel docent 

vestingwerken bij Boschlogie en verbonden aan Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch in 

diverse functies. 



4. Middeleeuwse muziek 
 

                         

  

In de middeleeuwen is de basis gelegd van onze West-Europese muziek. De uitvinding van 
het notenschrift speelde daarbij een belangrijke rol. Via de Muzerije in Den Bosch hebben 
wij Willem Gerritsen, muziekdocent en musicus,  bereid gevonden een lezing en een 
miniconcert te verzorgen op 30 april in de Schans. In deze lezing schetst hij de ontwikkeling 
van de muziek tussen 800 en 1500 en toont zijn verzameling replica’s van middeleeuwse 
muziekinstrumenten. Daarna wordt er ook gemusiceerd en een middeleeuws lied 
ingestudeerd. En wellicht sluiten we af met een middeleeuwse maaltijd. 

 

5. Fysiotherapie voor ouderen 

Iedereen zal begrijpen dat een fysiotherapeutische behandeling van ouderen er anders uit 
zal zien dan bij een jongere patiënt. Bij de oudere patiënt hebben we vaak te maken met een 
combinatie van aandoeningen en ziektes die het geheel complex kunnen maken.  

 

              

 

 



Toch is ook de hulpvraag bij de oudere mens in de loop van de jaren door de actievere 
oudere mens veranderd. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat een 80 jarige bij aanvang van de 
therapie zegt dat hij over 2 maanden fit wilde zijn bij aanvang van de tenniscompetitie. Onze 
gastspreker Richard Craamer van 

 

zal in zijn lezing op 28 mei ingaan op een aantal specifieke aandoeningen bij ouderen en wat 
de fysiotherapeut hierin kan betekenen. Aan bod zullen komen: duizeligheid en balans, de 
ouder wordende rug en artrose in de gewrichten. Aan het eind van de presentatie zal er 
genoeg ruimte zijn om uw specifieke vragen te beantwoorden. 

 

6. Excursie naar het TextielMuseum  
 
Het TextielMuseum is gevestigd in Tilburg en werd in 1958 geopend in een voormalige 
fabrikantenvilla. Het is sinds 1985 gehuisvest in de voormalige textielfabriek van de firma C. 
Mommers & Co., ooit een van de grootste werkgevers in Tilburg. In mei 2008 heropende het 
museum na een grondige verbouwing. In 2017 werd de Museumprijs aan dit museum 
toegekend. 
 
 

          
 

 
In de DamastWeverij van het museum zijn werkende jacquardweefgetouwen, een wasserij 
en tentoonstellingen te zien. In de ‘Wollendekenfabriek’ laat het met werkende machines 
zien hoe er vroeger geproduceerd werd. Hoe de mensen het werken in de textiel ervaren 
hebben, is te zien in een film. Ook is er een voormalige fabriekshal omgebouwd tot 
werkplaats. Met authentieke en moderne textielmachines worden daar thans moderne 
ontwerpen geproduceerd waarbij het publiek het gehele proces kan volgen. Het museum 
toont zowel het heden als het verleden van de textielfabricage. De deelnemers zullen op 10 
september met een bus naar Tilburg reizen en o.l.v. een gids het museum bezoeken. Deze 
activiteit was eerder gepland in 2019 maar moest worden uitgesteld. 
 

 

 



7. Verborgen betekenissen in de 17de eeuwse Nederlandse 
schilderkunst 
 

De schilderkunst van de Gouden Eeuw is beroemd om haar stofuitdrukking. Kijk naar de 
‘Melkmeid’ van Vermeer en verbaas u over de weerkaatsing van het licht of de spijkertjes in 
de muur. In Dou’s ‘Jonge vrouw aan de kaptafel’ glanzen het satijn en het koper naast het 
aaibare bont en fluweel. Toch blijven dit soort schilderijen vragen oproepen. Gaat het alleen 
om de zichtbare werkelijkheid, of is er méér? Latere kunsthistorici brengen deze schilderijen 
vaak in verband met de emblematiek en de historieschilderkunst, twee eigentijdse 
kunstvormen die tot doel hadden belerende en moralistische boodschappen over te brengen 
aan een belezen publiek. Gold dat dan ook voor deze schijnbaar alledaagse tafereeltjes?   
 

                    
 

Als spreker is Carla van Bree uitgenodigd op woensdag 7 oktober 2020. Zij studeerde aan de 
kunstacademie van Tilburg en Universiteit Utrecht en verzorgt lezingen en cursussen voor 
afdelingen van vrije tijdsverenigingen en Volksuniversiteiten (onder andere ’s-
Hertogenbosch). Daarnaast werkt zij als rondleider bij museum De Pont in Tilburg. Plaats van 
samenkomst: De Schans 

 

    

8. Samen een film bekijken en bespreken 
 
Op 5 november 2020 gaan we weer samen een film bekijken waarover we na afloop samen 
kunnen napraten. Welke film we kiezen moet nog blijken.  
 

 
                     



9. Filosofie cursus “Het Bestaansmysterie” 

Soms verwonderen we ons over dat de wereld is, over dat we zelf zijn. Volgens Aristoteles is 
verwondering het begin van de filosofie: zij motiveert het denken, het onderzoek en de 
contemplatie. Verwondering neemt vanzelfsprekendheid weg en toont ons de 
geheimzinnigheid van de wereld en van het eigen bestaan. In deze cursus onderzoeken we 
de verwondering over het bestaan van de werkelijkheid. Als uitgangspunt voor dit onderzoek 
nemen we de beroemde vraag van Gottfried Wilhelm Leibniz, die hij voor het eerst stelde in 
het jaar 1714: 

“Waarom is er iets en niet veeleer niets? 
 

 

 

Deze vraag wordt wel de grondvraag van de metafysica genoemd omdat zij het bestaan van 
de wereld direct en fundamenteel ter sprake brengt. In de cursus worden verschillende 
antwoord strategieën behandeld waaruit blijkt dat ze allemaal falen; de grondvraag is 
legitiem, maar blijkt  principieel onbeantwoordbaar. Het rationele denken stuit op de 
begrenzing van het denken, het stuit op een afgrond die het niet kan dempen of oversteken. 
Zo ontstaat er een mystieke dimensie die een eigen aard heeft en die we nader 
onderzoeken.  

 

De cursus is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de levensbeschouwelijke situatie 
van de hedendaagse mens en zich graag verdiept in ongewone filosofische gedachtegangen. 
Deze activiteit is een herhaling van de cursus die eerder in 2019 werd gegeven. Het geheel 
wordt verzorgd door Willem van Loo gedurende 5 middagen op 18 en 25 november en 2, 9 
en 16 december. Het belooft een intrigerende, en soms duizelingwekkende reis te worden 
door het denken van de mens. 



 
 

10.  Literatuurgroep  

Al ruim 8 jaar heeft OvO een enthousiaste, actieve  leesclub. Meerdere leden zijn al vanaf het 
begin betrokken. De afgelopen twee jaar zijn er enkele verschuivingen geweest in de 
samenstelling. maar wat is gebleven is het plezier waarmee wij 8 keer per jaar bij elkaar komen 
om een boek te bespreken. De bijeenkomsten zijn bij toerbeurt bij een van de leden thuis. 
Hanne van Oorschot en Hilly Meertens bereiden de bijeenkomsten voor. In 2020 zijn de 
volgende werken al gekozen: 

“De onsterfelijken” door Chloé Benjamin  

“Nachtouders” door Saskia de Coster   

“De vlucht van Gilles Speksneijder” door M.M. Schoenmakers  

“Jij bent van mij” door Peter Middendorp:  

“Pastorale” door Stephan Enter 

“Het gewicht van de woorden” door Pascal Mercier  
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Nr. 

Omschrijving Data Locatie  

1. Filosofiecursus “Over Tijd” 
(Willem van Loo) 

Do 9, 16, 23, 30 Januari De Lachende Vis 

2.  Oosterse filosofie  
(Jan Thijs) 

Do 27 Februari De Schans 

3. Het beleg van Den Bosch in 1629 
(Jeff van Schijndel) 

Do 26 Maart De Schans 

4. Middeleeuwse Muziek 
(Willem Gerritsen) 

Do 30 April  
 

De Schans 

5. Fysiotherapie voor ouderen 
(Richard Craamer) 

Do 28 Mei  
 

De Schans 

6. Excursie Textielmuseum 
(Tilburg) 

Do 10 September 
 

 

7. Verborgen betekenissen 
Nederlandse schilderkunst 
(Carla van Bree) 

Wo 7 Oktober De Schans 

8. Film bekijken met discussie 
(Willem van Loo) 

Do 5 November. De Schans 

9. 
 

Filosofiecursus  
“Het Bestaansmysterie” 
(herhaling) (Willem van Loo) 

Wo 18, 25 Nov. en 2 ,9 
en 16 December 

De Lachende Vis 

10. Literatuurgroep  
(Hanne van Oorschot en Hilly 
Meertens) 

Diverse data Huiskamer 


