
 

Ouderen voor Ouderen,   

met elkaar, voor elkaar 

Jaarplan 2022 

0. Inleiding 

De Stichting Ouderen voor Ouderen in Maaspoort (OvO) 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.  

Omdat in 2021 een aantal geplande activiteiten als gevolg van de coronacrisis moest worden 
geannuleerd zullen deze opnieuw worden geprogrammeerd in 2022. Het programma van 
activiteiten is kort beschreven in dit Jaarplan 2022 en omdat in de nabije toekomst er naar 
verwachting nog steeds coronamaatregelen van kracht zullen zijn is een gedetailleerde 
planning inclusief data, locatie en budgettering nog niet mogelijk. Er zal dus steeds naar 
bevind van zaken worden gehandeld. Zoals in vorige jaren wordt ernaar 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 “Jongeren, Ouderen, Goed voor 
Elkaar”. 

De Stichting Ouderen voor Ouderen bestaat uit een bestuur met 3 leden aangevuld met 3 
vrijwilligers waartussen de volgende taken zijn verdeeld: 

• Communicatie en correspondentie 

• Aanmelding en registratie 

• Financieel beheer 

• Organisatie en planning van activiteiten 

• Algehele coördinatie 

 

 

 

 

 



1. Filosofiecursus ”Over Dood”   
       

De Dood is sinds de Oudheid een filosofisch vraagstuk van de eerste orde geweest. De 
Griekse filosoof Epicurus (341-270 v.Chr.) verwoordde het zo: 

“De dood gaat ons niet aan. Zolang we er zijn, is de dood er niet, 

en wanneer de dood er is, zijn wij er niet meer”. 

In deze cursus bespreken we diverse aspecten zoals: 

• Leven voor de dood 

• Het raadsel van de dood 

• De dood in de kunst 

• De angst voor de dood 

• Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 

• Rituelen rond het afscheid 

• Het hiernamaals 

• Een debat over hoe lichaam en geest zich tot elkaar verhouden in leven en sterven.  

Over dit thema zijn de inzichten en opvattingen heel gevarieerd en zullen we één en ander 
met wederzijds respect voor elkaar aan de orde stellen. De cursus zal worden gegeven in 5 
middagsessies van 14.00 tot ca. 16.30 uur door Willem van Loo m.b.v. een uitgebreide 
Power Point Presentatie en diverse filmbeelden. Deze cursus is een herhaling van een serie 
bijeenkomsten die medio 2021 voor een beperkte groep werden gehouden. 

 

2.  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. 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. 



3. 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 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. 

 

4. 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 met een bus naar 
Tilburg reizen en o.l.v. een gids het museum bezoeken. Deze activiteit was in voorgaande 
jaren eerder gepland maar moest helaas een aantal keren worden  uitgesteld. 
 

5. De magie van de kunst van Frida Kahlo 

De Mexicaanse Frida Kahlo (1907-1954) is zonder twijfel een van de bekendste en meest 
geliefde kunstenaars ter wereld. Haar indrukwekkende kunstwerken, opvallende 
verschijning, roerige leven en bijzondere levensstijl doen Kahlo uitgroeien tot een 
wereldwijd icoon én cultfiguur. 

 

    

Als spreker is kunsthistoricus Carla van Bree uitgenodigd. Zij is een begenadigd verteller en 
was reeds twee keer eerder onze gastspreker voor een zeer enthousiast publiek. 

 

    



6. De Natuur rondom Den Bosch: de Vughtse heide en haar historie 
 
Onze gastspreker Rob de Vrind gaat ons vertellen over de ongekende historie en natuur van 
dit prachtige gebied. Lunetten, greppels, kogelvangers, verdwenen kanalen, een vliegveld, 
kamp Vught en riddergevechten, ze passeren allemaal de revue. De halve krijgshistorie van 
Nederland is te vinden op dat kleine stukje hei. Dat maakt het uniek en een lezing waard. De 
Hollanders en de Spanjaarden op de heide tegenover elkaar, de bouw van de lunetten in 
1844, Kamp Vught 1944, Kamp van Molukkers 1951, Nucleair Commandocentrum 1970 etc. 
Maar ook de meest bijzondere heide van Nederland komt uitgebreid ter sprake.  
 

 
 
Rob de Vrind is bioloog en heeft zich verdiept in de cultuur en natuur in de omgeving van 
onze stad. Hij is beleidsmedewerker bij het Koning Willem I college. 
 

7. Het nut van geschiedenis: gebruik en misbruik 

Geschiedenis kan ons lessen voor het heden leren, maar kan ook misbruikt worden als 
propagandamiddel of als rechtvaardiging voor geweld en oorlogen. Maar waarom heeft het 
bestuderen van geschiedenis dan nut? Het heden heeft inderdaad parallellen met situaties 
in het verleden, maar je kunt daar slechts lering uit trekken als je de juiste conclusies 
verbindt aan wat is gebeurd. In deze lezing gaan we aan de hand van veel voorbeelden 
bespreken wat het nut en de functie van geschiedenis is.  
 

 
 
 
Ook worden er voorbeelden behandelen hoe er misbruik van het verleden wordt gemaakt 
en hoe geschiedenis als legitimatie wordt misbruikt voor nationalisme, oorlogen, racisme, 
geweld en dergelijke. Onze gastspreker is Job Frankenhuis, docent aan het Vavo-College van 
het Koning Willem I College in Den Bosch. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMnpWA6rX0AhUVuKQKHYFJDN4QFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.kw1c.nl%2Fafdeling%2F824%2Fvavo-college&usg=AOvVaw2-O7Y1btE_GP8fYb8YtJ4O
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMnpWA6rX0AhUVuKQKHYFJDN4QFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.kw1c.nl%2Fafdeling%2F824%2Fvavo-college&usg=AOvVaw2-O7Y1btE_GP8fYb8YtJ4O


8. Samen een film bekijken en bespreken 

 
Ook in het nieuwe jaar gaan we weer samen een film bekijken waarover we na afloop samen 
kunnen napraten. Welke film we kiezen moet nog blijken.  
 

 
 
 

9. Filosofie cursus “Religie en Ratio” 

Al sinds mensenheugenis staan religie en ratio op gespannen voet met elkaar. Vooral sinds 
de Verlichting in de 17de eeuw leek de rationele mens de religieuze mens te verdringen. Met 
name door de wetenschappelijke en industriële revolutie heeft de ogenschijnlijke 
maakbaarheid van de wereld en het leven de overhand gekregen over de verwondering 
daarover.  
 

         
 
Daardoor is er een tegenstelling ontstaan tussen religie en ratio zoals bijvoorbeeld in het 
debat over de oorsprong van wereld en leven: schepping tegenover evolutie. Dit 
antagonisme wordt meer en meer ter discussie gesteld. De grote denker, dichter en schrijver 
Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) zei het al: 
 

“Men moet van de grondstelling uitgaan, dat weten en geloven er niet zijn 
 om elkaar uit te sluiten, doch om elkaar aan te vullen” 

 
In deze cursus door Willem van Loo zal in 5 middagsessies van 14.00 tot ca. 16.30 uur de 

geschiedenis van religie en de verhouding tot de rationaliteit worden besproken en alsmede 

de argumenten om religie en ratio als twee complementaire menselijke vermogens te zien 

om de wereld te duiden. De cursus wordt gepresenteerd m.b.v. een uitgebreide Power Point 

Presentatie en diverse filmbeelden. De cursus is een herhaling van een serie bijeenkomsten 

in het najaar van 2021. 



 

10.  Literatuurgroep  

Al 10 jaar heeft OvO een enthousiaste, actieve  leesclub met zo’n 6 leden die 8 keer per jaar 
bij elkaar komen om telkens een ander boek te bespreken. De bijeenkomsten zijn bij toerbeurt 
bij een van de leden thuis. Hanne van Oorschot en Hilly Meertens bereiden de bijeenkomsten 
voor. Voor 2022 staan de volgende werken in principe op het programma: 

        

en een nader te bepalen boek van Stefan Zweig als klassieker. 
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