KBO Oosterhout Stad
Nieuwsbrief: februari 2019
Nieuwjaarsreceptie KBO
Op veler verzoek hierbij nog eens de tekst van
mijn welkomswoord.
Eerst een welkom aan iedereen. 2019 Alweer,
wat gaat een jaar toch snel voorbij.

Zondag 17 februari
Muziekmiddag en een conference van
Maarten van Brug.

Als ik met leeftijdsgenoten of ouder praat dan lijkt iedereen te zeggen
hoe ouder je wordt hoe sneller de tijd lijkt te gaan. Maar we staan nu
nog aan het begin van het jaar, 365 blanco dagen in een nieuw jaar
waarbij het altijd weer een uitdaging is die zo nuttig maar vooral zo
prettig mogelijk in te vullen.
Dat gegeven geldt ook voor het Bestuur van uw KBO. Wij laten onze
gedachten gaan over het afgelopen jaar, maar zeker ook over
activiteiten en invulling van het nieuwe KBO jaar. 2019 Wordt een
bijzonder jaar. KBO Oosterhout Stad bestaat 65 jaar. Wij willen dit met
u allemaal op gepaste wijze vieren. Daarover zult u later in het jaar
meer horen. Uiteraard hebben we daar uw medewerking en deelname
voor nodig. Dus ik hoop dat u ons daarbij zult willen helpen. Een
vereniging is immers niet alleen nemen, maar ook geven.
In DAT kader vraag ik van u dan ook een applaus voor alle vrijwilligers
van onze vereniging die zich ook het afgelopen jaar weer vol overgave
hebben ingezet voor ons allemaal. Zij verdienen onze hulp, steun en
waardering
Dan staat er ons dit jaar ook nog een verkiezing te wachten en wel die
van voorzitter. Als Interim voorzitter heb ik me ook verkiesbaar
gesteld voor het voorzitterschap. Maar ik wil u allemaal vragen om
eens bij uzelf na te denken of het misschien niet ook iets voor u is of
voor iemand die u kent. Want het is natuurlijk altijd prettig als er
daadwerkelijk iets te kiezen valt. Er heeft al een oproep in de
nieuwsbrief gestaan maar tot op heden zonder resultaat. Vandaar
mijn oproep aan u allemaal. Heeft u inspiratie, laat het een van de
bestuursleden dan even weten.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt uw nieuwe voorzitter
gekozen dus ik roep gelijk ook op voor een grote opkomst bij de ALV.
Tevens zoeken we nog versterking voor de activiteiten. U hoeft niet
overal bij betrokken te zijn, maar als u bijvoorbeeld een leuk idee
heeft voor een activiteit en u bent bereid mee te helpen bij de
uitvoering dan doen we graag een beroep op u.
Binnen KBO Oosterhout Stad mogen wij Mariëtte van Tilburg
verwelkomen als contactpersoon Sociale Aangelegenheden, een
belangrijke functie binnen onze vereniging. Graag stel ik u haar nader
voor in de Nieuwsbrief van maart.
Namens het bestuur van KBO Oosterhout Stad, de allerbeste wensen
voor het nieuwe jaar.
Gerry Oomen

Een gezellige middag met de Mühleheide
muzikanten.
Het repertoire bestaat uit Egerländer,
Tsjechische (Böhmische en Moravische) en
Tiroler blaasmuziek, maar ook modernere
werken en eigen composities. Polka’s, walsen,
marsen, sousedska’s, afwisselend gezongen en
instrumentaal met solistische stukken en
humoristische shownummers.
Ook een conference van
Maarten van Brug, die naast
zijn vaste baan 25 jaar
mensen heeft vermaakt met
zijn grappen en grollen. Hij
heeft daarmee bij uiteenlopende wedstrijden heel veel
prijzen en ook publieksprijzen
gewonnen.
Aanvang 14.00 uur einde + 16.00 uur.
Leden KBO Oosterhout Stad € 5,00
Niet leden € 7,50
Locatie De Slotjes, Slotjesveld 15, Oosterhout
Denk aan uw lidmaatschapspasje.

Woensdag 13 februari Bingo.
Aanvang 14.00 uur,
eindtijd + 16.00 uur
Weer een gezellige bingomiddag in De Slotjes.
Incl. koffie of thee.
Leden KBO Oosterhout Stad € 5,00
Niet leden € 7,50
Denk aan uw lidmaatschapspasje!

KORTINGEN IN OOSTERHOUT
Leden van KBO Oosterhout Stad krijgen op vertoon van hun
ledenpas
Extra korting bij Salon de Vlinder. Kosten
voor een uitgebreide gezichtsbehandeling
met heerlijke massage € 40,-- .
Pedicurebehandeling € 20,--.
U vindt Salon de Vlinder aan de
Rotsvlinderhof 13, Oosterhout. Tel. 06 – 41000201.
Alle gegevens kunt u vinden op www.salondevlinder.nl
KORTING VOOR LEDEN KBO OOSTERHOUT STAD
Bij Carwash Vernes betaalt u op vertoon van uw
lidmaatschapspasje voor het wassen van uw
auto slechts € 6,00. Waxen € 2,50 extra.
Carwash Vernes vindt u in de Fazantstraat 5
tegenover de Aldi.

Zondag 24 februari workshop
“Hoe blijf ik mijn computer of tablet de baas? “
Wilt u meer weten over
het gebruik van uw tablet,
kom dan op deze middag
naar Theek 5.
Locatie Theek5: Torenstraat 8 , Oosterhout Centrum.
Tijd: 14.00 – ca. 15.30 uur
Deelname: gratis
Groepsgrootte: maximaal 14 personen.
Materiaal: Theek 5 stelt de materialen en tablets beschikbaar.
Alleen voor KBO leden die zich hebben aangemeld,
dus wees er snel bij.
Aanmelden vóór 18 februari: telefoonnr. 0162-426218

Dinsdag 26 februari
Lezing: "Help, de blauwe enveloppe verdwijnt"
Wij helpen u verder !
Ziet u er tegenop om de belastingaangifte digitaal in te vullen?
Kom dan naar de informatieve bijeenkomst. U krijgt informatie
over het invullen van aangiftes, zodat u dit voortaan helemaal
zelfstandig kunt. U krijgt uitleg over de wijziging van (digitale)
post van de overheid.
.

Er wordt ook aandacht besteed aan buitengewone aftrekposten zoals zorgkosten. En er is ruimte voor het stellen van
vragen. Deze middag wordt verzorgd door Ad Doorakkers,
voorheen werkzaam bij de Belastingdienst.
Let op: Het invullen van de belastingaangifte dient wel thuis
te gebeuren.
Aanmelden: Deze bijeenkomst is gratis, maar reserveren is
gewenst. Dit kan in de bibliotheek, of online via
www.theek5.nl (agenda & tickets).
Locatie: Activiteitencentrum Dommelbergen
Dinsdag 26 februari 13.30 uur – 15.00 uur.

Vrijdag fietsmiddag
José Peters heeft de fietsers 17 jaar
lang bij vele mooie routes begeleid.
Na deze lange periode kwam de
mededeling dat zij ermee stopt toch
nog onverwachts.
Hoewel zij ondanks haar 83 jaar nog
steeds fit is en blijft fietsen, vindt zij
het nu toch tijd om de begeleiding
over te dragen aan iemand anders.
Wij bedanken José voor alle jaren dat zij in weer en wind
paraat stond om te fietsclub te begeleiden.
José, wij wensen je nog heel veel jaren fietsplezier.
Al bekend binnen de fietsclub is Jos van Ginneken, die
nu het stokje gaat over nemen van José.

Met 50% KBO-korting naar voorstellingen
in de De Bussel.
Gouden Jaren – met Cor
Bakker, Jacques Klöters e.a.
zondag 10 febr. 15.00 uur
Prijs € 16,00 op vertoon van uw KBO pasje !
De muzikale theatervoorstelling ‘De Gouden Jaren’
neemt u mee terug in de tijd die niet eens zo heel ver
achter ons ligt en toch een eeuwigheid geleden lijkt. ‘De
Gouden Jaren’ is een kijk- en luisterprogramma met het
orkest van Cor Bakker en presentator Jacques Klöters.
Samen met u worden aan de hand van historische
beelden uit het populaire Polygoon Bioscoopjournaal,
vermakelijke verhalen en de mooiste liedjes uit de jaren
’45 tot ‘70 herinneringen opgehaald.

Familie Floz – Hotel Paradiso
vrijdag 22 febr. 20.15 uur
Prijs € 12,50 op vertoon van uw KBO pasje !
"Zouden er Olympische spelen bestaan voor magisch
illusiespel, dan won de Familie Flöz glansrijk goud, zilver
en brons." (Algemeen Dagblad)
Er gebeuren vreemde dingen in Hotel Paradiso. Het
aloude bergresort dat onder leiding staat van een oude
dame en haar familie, verliest langzaam de controle in
deze onvervalste Alpenthriller.
Terwijl een nabijgelegen geneeskrachtige waterbron
wonderen belooft voor allerhande fysieke en mentale
problemen, pakken donkere wolken zich dreigend boven
de bergen samen. Het kamermeisje berooft de gasten
van hun waardevolle spullen en de kok versnijdt wel
meer dan alleen de runder koteletten… Als er plots
een dode in de lift gevonden wordt, verandert het
idyllische vakantieoord in een regelrechte nachtmerrie.

OOK U KUNT LID WORDEN VAN KBO OOSTERHOUT STAD.

HOE ? BEL DAN MET: 06 - 51 61 42 26 OF E-MAIL:
jos.rikie@kpnmail.nl
Bij geen gehoor: bel 0162 - 470834

ONZE REISBESTEMMINGEN
2019

Woensdag 20 februari Algemene Ledenvergadering

VERRASSINGSREIZEN 18 – 22 april 2019
26 – 30 april 2019

De Algemene Ledenvergadering vindt
plaats in activiteitencentrum: De Slotjes,
Slotjesveld 15, Oosterhout.
Wij zouden het heel fijn vinden u hier te
Aanvang 14 .00 uurmogen
einde +ontvangen.
16.00 uur.

5 -daagse busreis, een verrassende reis op ontdekking
in een nieuwe omgeving.
(wegens de grote belangstelling is er een 2de reis
ingepland met een andere bestemming)

AGENDA

SLOVENIE en KROATIE 11 – 23 juni 2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Opening
Notulen Algemene Ledenvergadering 21 februari 2018
Verslag zaal/overige activiteiten en reizen
Ingekomen stukken
Financieel verslag exploitatiejaar 2018
Verslag kascommissie 2018
Benoeming kascommissie 2019
Verkiezing bestuursleden: Gerry Oomen kandidaatvoorzitter
Aad Peek penningmeester
Aftredend en herkiesbaar: Sija van Geijn en Lia Joosen
Aftredend Netty Rutjes
Visie van het bestuur over het jaar 2019
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting

Jaarstukken verkrijgbaar bij aanvang jaarvergadering of op
aanvraag via email info@kbostad.nl.
Bij het secretariaat Victor Slingelandstraat 5.
tel: 0162-741936

13 - daagse busreis naar ongerept Slovenie en de
zonnige Adriatische kust met mooie excursies in een
nieuwe omgeving.
BULGARIJE

6 – 15 september 2019

10-daagse Vlieg/busreis naar Bulgarije, een
verrassende rondreis in een gastvrij en rijkelijk met
culturele hoogtepunten bedeeld, maar onbekend land.
Info en vragen:

Lia Joosen Tel: 06 4639 2051

Woensdagmiddag 13 maart
Rondleiding Gemeentehuis
Heeft u interesse om te
weten waar de beslissingen
worden genomen voor u
als burger van Oosterhout?
Dan kunt u nu van de gelegenheid gebruik maken een
kijkje te nemen in het Gemeentehuis.
Alleen voor KBO leden die zich hebben aangemeld.
I.v.m. beperkte plaatsen aanmelden vóór
28 februari op telefoonnummer 0162-470834

Namens het bestuur
Gerry Oomen

Woensdagavond 13 maart
Bowlen bij Merlijn
Er is weer een bowlingavond bij Merlijn van 20.00 -21.30 uur

Heeft u zin in een avondje bowlen, dan
graag aanmelden vóór 28 februari.
Noteer deze datum alvast in uw agenda
als u de bowlingavond niet wilt missen !

Kosten voor leden KBO Stad € 7,00 niet leden € 8,50
Informatie over de betaling vindt u in de nieuwsbrief van maart.
Aanmelden of heeft u vragen ?
Netty Rutjes 0162-426218

Donderdag 21 maart
“Vier-seizoenenmaaltijd Lente”
Gezellig samen eten bij Eugène.
Een 2 gangenverrassingsmaaltijd
in het prachtige
Floraliapark.
Kok Eugène, bekend van het gezamenlijk eten in de
Bunthoef, stelt zich dit jaar speciaal voor de KBO vier
maal beschikbaar om voor ons dit menu te bereiden.
Ontvangst in de Floralia-accommodatie: 17.30 uur.
Leden KBO Oosterhout Stad € 10,00
Niet leden € 12,50
Aanmelden uiterlijk 28 februari.
tel: 0162-470834
Meer informatie vindt u in de nieuwsbrief van maart.

ONZE WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
ZUMBA DANSEN OP CARIBISCHE MUZIEK

Terugblik
muziekmiddag
van 20 januari
met Ruben Poetiray.
Deze gezellige middag genoot grote belangstelling bij onze KBO-leden.
Ruben Poetiray heeft met zijn enthousiasme veel mensen op de
dansvloer gekregen.
Zelfs burgemeester Buijs kwam een kijkje
nemen, samen met wethouder van
cultuur Dhr. Piena. De burgemeester sprak
zijn waardering uit over dit soort
bijeenkomsten. In het kader van
bestrijding van eenzaamheid onder
ouderen vond hij deze activiteiten, zeker
op zondagmiddag, een goede manier om
elkaar te ontmoeten. Hij bedankte de
organisatoren van de KBO.
De wethouder kon zich ook goed vinden in
de muziek van de Jaren 60, die ten gehore
werd gebracht.
Fijn dat we nu een burgemeester hebben die erg betrokken is en graag
op de hoogte gehouden wil worden van alles wat er in Oosterhout
speelt.

maandagochtend om 9 of 10 uur
Info: Sija van Geijn tel. 0162 – 451609
De Bunthoef, Bloemenhof 2, Oosterhout.
WANDELEN

Dinsdagmiddag vertrek 13.30 uur
o.l.v. Cor Machielsen, tel: 06 - 29367733.
Vanaf Museum Oud Oosterhout aan de Bredaseweg
DYNAMIC TENNIS

Woensdagmiddag van 15.30 – 17.00 uur
Info: Ton van Bekhoven, tel: 0162460219
Sporthal Arkendonk.
BEWEGEN VOOR 50 +ers

Donderdagmorgen van 10.00 – 11.00 uur
o.l.v. Annie van Baal, tel: 0162 -743624
De Slotjes, Slotjesveld 15, Oosterhout
RIKKEN

Donderdagmiddag om 13.30 uur
Info, Dini Verschueren tel: 0162 – 432911
De Slotjes, Slotjesveld 15, Oosterhout
FIETSEN

Vrijdagmiddag vertrek 13.30 uur
o.l.v.Jos van Ginneken, tel: 06-51614226
St. Antoniuskerk, St. Vincentiusstr. 113A, Oosterhout
.
CURSUS SCHILDEREN

Maandag- en donderdagmiddag
Van 13.45 tot 16.15 uur.
o.l.v. Jacko van Alphen, tel. 0162 - 454334
H19, Heuvel 19, Oosterhout.
KOOR: THE OLD STARS VAN KBO OOSTERHOUT STAD

IVN Mark & Donge
Natuurwandelingen februari en maart
Meer informatie op:
www.ivn.nl/afdeling/mark-donge
Zondag
24 februari
14.00 uur

Landgoed Luchtenburg. Oude bomen.
Start: nabij Heistraat 16, 4858 RL Ulvenhout.

Zondag
10 maart
14.00 uur

‘t Zand. Zand en water.
Start: parkeerplaats nabij recreatieplas, Voskuil (zijstraat
Franse Baan), 5131 NT Alphen-Chaam.

Zondag
24 maart
14.00 uur

Haagse Beemdenbos en polder. Bos en beemd.
Start: parkeerplaats bij Asterdplas, Rietdijk, 4823 ZK
Breda.

Zondag
31 maart
14.00 uur

Pannenhoef. Lokkend landschap.
Start: parkeerplaats "De Lokkerberg", Oosteindseweg
(rijden tot slagboom), 4891 TN Rijsbergen.

Het banknummer reizen is:
NL07 RABO 0304 1588 52

Woensdag om 13.30 uur repetitie.
Info: Els Dufornee, tel: 06 - 22310878
De Pannehoef, Wilhelminalaan 57-59 Oosterhout.
KENNISGEVING VAN ZIEKTE

Wij willen graag een beroep op u doen om ons te
informeren wanneer een KBO-lid is opgenomen in het
ziekenhuis of langdurig ziek thuis is. Graag doorgeven aan
Trees Coppus, tel: 0162 - 470834
MEDISCHE KEURING RIJBEWIJS

Adres met belangrijk lagere keuringskosten voor de
Verlenging van uw rijbewijs.
Mevrouw Hoogmoed, Ulvenhout
tel. 076 – 5612888 Kosten € 30.--.
www.rijbewijskeuringhoogmoed.nl

COLOFON BESTUUR:
Voorzitter Ad interim: Gerry Oomen
Secretaris Carry Bouman- van Weelde
2e secretaris Sija van Geijn - de Vos
Penningmeester Aad Peek
Coördinator activiteiten Netty Rutjes
Reizen Lia Joosen

06 - 46294982
0162 - 741936
0162 - 451609
06 - 80074185
0162 - 426218
06 - 46392051

Rek. Nummer reizen: NL07RABO 0304 1588 52
Ledenadministratie Ger de Jong
Sociale aangelegenheden
Mariëtte van Tilburg
Redactie Nieuwsbrief:

06 -31515606
0162-421852

Sija van Geijn
0162 - 451609
Gerry Oomen
06 - 46294982
Dré van de Wouw
0162 - 429251
Postadres: KBO Victor Slingelandstraat 5, 4906 EM Oostehout
www.kbostad.nl Afdelingsnieuws, foto’s van onze activiteiten en
links naar voor u belangrijke sites
.

